
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1185 

 

02.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 25 

 
Про розгляд ініціативи суб’єктів інформаційної діяльності  

у сфері телебачення щодо саморегулювання  

в частині реклами азартних ігор, організаторів азартних ігор та спонсорства  

телепередач з використанням знаків для товарів і послуг, 

інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність  

з організації та проведення азартних ігор 

 

До Національної ради надійшов лист Асоціації «Індустріальний 

Телевізійний Комітет» (вх. № 16/3675 від 19.08.2021) із пропозицією 

підтримати ініціативу суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення  

щодо саморегулювання в частині реклами азартних ігор, організаторів азартних 

ігор та спонсорства телепередач з використанням знаків для товарів і послуг, 

інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться 

діяльність з організації та проведення азартних ігор та сприяти долученню  

до Меморандуму щодо реклами азартних ігор, організаторів азартних ігор  

та спонсорства телепередач з використанням знаків для товарів і послуг, інших 

об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність  

з організації та проведення азартних ігор (далі – Меморандум) суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення та їх об’єднань.  

Розглянувши та обговоривши ініціативу суб’єктів інформаційної 

діяльності у сфері телебачення, з метою підтримки ініціативи сприяння 

однаковому застосуванню положень статті 22-1 Закону України «Про рекламу», 

враховуючи лист Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет»  

та інформацію про те, що Меморандум є документом  саморегулювання,  

не створює нових законодавчих норм та не впливає на визначений 

законодавством обсяг прав та обов’язків телерадіоорганізацій, є відкритим для 

підписання як окремими суб’єктами інформаційної діяльності у сфері 

телебачення, так і їх об’єднаннями, керуючись частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення  

і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати ініціативу суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення щодо саморегулювання в частині реклами азартних ігор, 

організаторів азартних ігор та спонсорства телепередач з використанням знаків 



 

для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими 

провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор.  

2. Звернутися до суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення  

із пропозицією долучитись до Меморандуму.  

3. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями оприлюднити текст 

Меморандуму, що був надісланий до Національної ради листом Асоціації 

«Індустріальний Телевізійний Комітет», на офіційному вебсайті  

Національної ради. 

4. Направити рішення Національної ради до Асоціації «Індустріальний 

Телевізійний Комітет».  

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради, відділ зв’язків з медіа та суспільними інституціями.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради О. Герасим’юк.  
 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


