
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1265 

 

08.09.2010                                                       м. Київ                                            Протокол № 19 

 
Про результати планової перевірки 

ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ  

(НР № 1232 від 28.10.2003) 

 

Розглянувши матеріали планової перевірки  ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ, 

здійсненої 15.04.2010 (вид мовлення – ефірне ТБ, 30 ТВК у м. Києві, логотип: 

каштановий лист з різнокольоровими пелюстками „Київ”), заслухавши 

пояснення уповноваженого представника компанії, керуючись частиною 7 

статті 27, пунктом а) статті 59, частиною першою статті 70, статтею 72, 

частиною першою статті 73, частиною першою статті 74 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтями 13, 17, 21 та частиною другою статті 24 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила:   
1. Визнати порушення ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ, умов ліцензії в частині 

обсягу власних, культурологічних, просвітницьких, дитячих передач, ч. 4 ст. 6 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення” (дані про кожну 

індивідуальну програму чи передачу мають містити ім'я автора чи авторів, 

назву і адресу виробника програми) та Закону України „Про рекламу”: 

- ч. 1, 2 ст. 9 (реклама у теле- і радіопередачах повинна бути чітко 

відокремлена від інших передач на їх початку і наприкінці за допомогою аудіо-, 

відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипа або коментарів 

ведучих з використанням слова „реклама”); 

- ч. 3, 5 ст. 9 (інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому 

привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або 

підтримує обізнаність та інтерес глядачів щодо цих особи чи товару, є 

рекламою і має бути вміщений під рубрикою „Реклама” чи „На правах 

реклами”. Прихована реклама забороняється); 

- ч. 5  ст. 21 (реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів 

профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань 

на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко 

піддаються лікуванню). 

2. До ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ, застосувати санкцію у вигляді стягнення 

штрафу в розмірі, який буде визначений після прийняття відповідної постанови 

КМУ. 



3. Відповідно до частини другої статті 75 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” зобов’язати ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ, протягом 

місяця привести діяльність цієї компанії у відповідність до умов ліцензії та 

чинного законодавства. Надати через два тижні після цього звіт до 

Національної ради, завізований представником Національної ради у м. Києві та 

Київській області. 

4. Це рішення Національної ради й акт перевірки  долучити до ліцензійної 

справи ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент контрольно-

аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний департамент та юридичне 

управління. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/   В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/   Л. Мудрак 

 

 


