
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2532 

 

23.12.2009                                                       м. Київ                                              Протокол № 49 

 
Про результати планової перевірки  

НРКУ, м. Київ (НР № 0500 від 11.12.2002) 

 

Розглянувши матеріали планової перевірки Національної радіокомпанії 

України, м. Київ (ефірне РМ, проводове РМ, позивні: Перший музичний рядок 

пісні на слова Т. Г. Шевченка „Реве та стогне Дніпр широкий”), заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 

сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, 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 порушення Національною радіокомпанією України,  

м. Київ, умов ліцензії в частині „програмна концепція мовлення” та Закону 

України „Про рекламу”: 

- частини першої статті 5 (у теле-, радіопередачах, матеріалах в інших 

засобах масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і 

проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію 

рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або 

найменування та знака для товарів і послуг спонсорів); 

- частини другої статті 9 (реклама  у теле-, 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”); 

- частини другої статті 13 (частка реклами протягом кожної астрономічної 

години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків); 

- частини четвертої статті 21 (вимоги до реклами лікарських засобів, 

медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації). 

2. Національній радіокомпанії України, м. Київ, оголосити попередження. 

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

телебачення і радіомовлення” зобов’язати керівництво Національної 

радіокомпанії України, м. Київ, 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 у м. Києві та Київській області. 

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

справи Національної радіокомпанії України, м. Київ. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент контрольно-

аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний департамент, юридичне 

управління.  

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  А. Мирошніченко 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Ю. Плаксюк 

 

 


