
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1301 

 

15.09.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 20 

 

Про результати планової перевірки  

КП „Попаснянська районна ТРК”, 

м. Попасна Луганської обл.  

(НР № 1299 від 01.12.2003) 

 

Розглянувши матеріали планової перевірки  КП „Попаснянська районна 

телерадіокомпанія”, м. Попасна Луганської обл., здійсненої 21.07.2010 (вид 

мовлення – проводове РМ, позивні: „Говорить Попасна”), 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 КП „Попаснянська районна телерадіокомпанія”,  

м. Попасна Луганської обл., програмної концепції мовлення, порушення Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”: 

- ч. 4 ст. 35 (при виникненні підстав для переоформлення ліцензії на 

мовлення, ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії); 

- ч. 1 ст. 9 (у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не 

менше 50 % має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні 

твори українських авторів чи виконавців); 

Закону України „Про рекламу”: 

- ст. 6 (застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до 

законодавства України про мови); 

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

чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці за 

допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипа 

або коментарів ведучих з використанням слова „реклама”). 

2. КП „Попаснянська районна телерадіокомпанія”, м. Попасна Луганської 

обл., оголосити попередження. 

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

телебачення і радіомовлення” зобов’язати КП „Попаснянська районна 

телерадіокомпанія”, м. Попасна Луганської обл., протягом місяця привести 



діяльність цієї компанії у відповідність до умов чинного законодавства. Надати 

через два тижні після цього звіт до Національної ради, завізований 

представником Національної ради у Луганській області. 

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

справи КП „Попаснянська районна телерадіокомпанія”, м. Попасна Луганської 

обл. 

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 

 
 


