
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1389 

 

05.10.2010                                                     м. Київ                                              Протокол № 23 

 
Про розгляд заяви   

ДП „ТРК „Центр”,  

м. Сімферополь, АР Крим,  

„Про скасування санкції –  

„оголошення попередження”  

(НР № 0891-м від 06.06.2002,  

НР № 0894-м від 13.01.2005) 

 

 Розглянувши заяву  ДП „ТРК „Центр”, м. Сімферополь, АР Крим, „Про 

скасування санкції – „оголошення попередження” та матеріали позапланової 

перевірки ДП „ТРК „Центр”, м. Сімферополь, АР Крим, здійсненої 20.08.2010 

(вид мовлення – ефірне РМ, 106,6 МГц у м. Сімферополі та прилеглих районах, 

102,1 МГц у м. Красноперекопську та прилеглих районах, позивні: „Радио 

„Лидер” Крым”), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною першою статті 70, статтею 72, частинами 

першою, другою статті 73 та частиною першою статті 74 Закону України “Про 

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

Закону України  “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати невиконання ДП „ТРК „Центр”, м. Сімферополь, АР Крим, умов 

ліцензії в частині програмної концепції та порушення Закону України „Про 

рекламу”: 

- статті 6 (Мова реклами ); 

- частини п’ятої статті 8 (реклама про знижку цін на продукцію, про 

розпродаж повинна  містити  відомості про місце, дату початку і закінчення 

знижки цін  на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру 

знижки  до попередньої ціни реалізації товару); 

- частини третьої статті 9 (інформаційний, авторський чи редакційний 

матеріал, в якому  привертається увага до конкретної особи чи товару та  який  

формує  або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів,  читачів) 

 щодо цих особи чи товару,  є рекламою  і  має  бути  вміщений  під  рубрикою 

"Реклама" чи "На правах реклами").   

2. Відмовити ДП „ТРК „Центр”, м. Сімферополь, АР Крим, у скасуванні 

санкції  „оголошення попередження”, застосованої рішенням Національної 

ради   № 88 від 31.01.2007. 

3. Відповідно до пункту б) статті 59 та частини другої статті 75 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення” зобов’язати керівництво                



ДП „ТРК „Центр”, м. Сімферополь, АР Крим, протягом місяця привести 

діяльність цієї компанії у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного 

законодавства. Через два тижні після цього надіслати звіт до Національної 

ради, завізований представником Національної ради в АР Крим. 

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

справи ДП „ТРК „Центр”, м. Сімферополь, АР Крим. 

5. Контроль за виконанням цього 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 
 


