
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 574 

 

31.07.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

Про результати позапланової перевірки  

ПП «ТРК «ШАНС», 

м. Калуш Івано-Франківської обл. 

(НР № 0838-м від 03.02.2009, 

ефірне РМ, позивні: «Шанс») 

 

На виконання рішення від 15.01.2014 № 34 «Про призначення позапланової 

перевірки ПП «ТРК «Шанс», м. Калуш Івано-Франківської обл. (НР № 0838-м 

від 03.02.2009)» Національною радою 28.01.2014 було здійснено позапланову 

перевірку ПП «Телерадіокомпанія «Шанс», м. Калуш Івано-Франківської обл. 

(вид мовлення – ефірне РМ, 104,0 МГц у м. Калуші, позивні: «Шанс»), в 

результаті чого складено Акт № ПП/Ів./П/14-4 від 28.01.2014. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

рекламу»: 

- ч. 1 ст. 5, оскільки в ефірі звучала інформація рекламного характеру про 

спонсора; 

- ч. 6 ст. 8, оскільки гучність звуку реклами перевищувала гучність звуку 

поточної програми, передачі; 

- ч. 1 ст. 24, оскільки реклама послуг із залученням коштів населення не 

містила номер ліцензії (дозволу).  

Таким чином, ПП «Телерадіокомпанія «Шанс», м. Калуш Івано-

Франківської обл., порушило вимогу п. е) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № ПП/Ів./П/14-4 від 28.01.2014 позапланової перевірки 

ПП «Телерадіокомпанія «Шанс», м. Калуш Івано-Франківської обл., керуючись 

пунктами б) та е) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами  1, 2, 5 та 

6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 
1. Взяти до відома наявність порушення ПП «Телерадіокомпанія 

«Шанс», м. Калуш Івано-Франківської обл., вимог п. е) ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 



2. Призначити додаткову (позапланову) перевірку ПП 

«Телерадіокомпанія «Шанс», м. Калуш Івано-Франківської обл., вимог п. е) ч. 1 

ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

3.Звернутися до Державної інспекції України з питань захисту прав 

споживачів з інформацією про зафіксовані порушення ч. 1 ст. 24 Закону 

України «Про рекламу» в ефірі ПП «Телерадіокомпанія «Шанс», м. Калуш 

Івано-Франківської обл., з проханням вжити заходів в межах компетенції, 

передбаченої чинним законодавством. 

4. Копії цього рішення Національної ради і акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ПП «Телерадіокомпанія «Шанс», м. Калуш Івано-

Франківської обл. 

5. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова.                

 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


