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В ДВОХ ДЖеРеЛаХ.

- j. Радiокомпанiя мае право не,розкривати своi джерела iнформацii.
] -.-i, Поширення iнформацii, що походить з офiцiйних джерел, здiйснюсться
. :rKoBIl}l посиланням на TaKi джерела.
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: S. Вrrмоги до дотримання авторських i сумiжних прав
-S 1,Об'скти авторських прав (твори у галузi науки. лiтератури i мистецтва та ix

.::;1i та об'скти сумiжних прав (виконання TBopiB, фонограми i вiдеограми, передачi
_: - -:;rrIt) органiзацiЙ мовлення) використовуються Радiокомпанiсю лише з дозволу суб'ектiв
_ :,_ .-:]В.
] 8.].Вичерпний перелiк випадкiв вiльного використання TBopiB визначасться Законом
- ,,:=Ir:tI ,,Про авторське право i cyMilKHi права).

].9. Особливостi поширення iнформацiТ про полiтичнi партii та полiтикiв
i.9.1. При поширеннi iнформацii про полiтичнi партiТ, полiтикiв пiд час виборчого
-:_-ес\ та поза ним Радiокомпанiя керусться Законом Украiни <про вибори народних
:.-.',-:этiв Украiни>, Законом Украiни <Про вибори Президента Украiни>, Законом Украiни
-;:-tlKrriсцевi вибори>, Законом Украiни <Про полiтичнi партii>, Законом Украiни кПро
вriсвiтлення дiяльностi органiв державноi влади та органiв мiсцевtlго самоврядування
- ],i
. -,'.::ajHi засобами масовоi iнформачiТ>.
i.9.2, Су,б'скти виборчого процесу мають рiвний доступ до засобiв масовоi iнформачii
. ; ] ']./\но вiд Тх форми власностi, KpiM засобiв масовоi iнформацii, засновниками
:,.:;HIlKa\{lt) яких е полiтичнi партii.
i.9.3. Передвиборна агiтацiЯ може проводитИсь суб'сктами виборчого процесу у формi
- *:.1.]iо_]нення в друкованих та аулiовiзуа-пьних (електронних) засобах масовоТ iнформацii
,_.._,irчноi реклами, виступiв, iнтерв'ю, нарисiв, вiдеофiльмiв, аудiо- та вiдеоклiпiв, iнших
, _. _кацiiI таповiдомлень.
].9.-{.

Радiокомпанiя зобов'язана об'сктивно висвiтлювати
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].10. Вимоги до реклаN,Iи та спонсорства
].10.1. При розповсюдженнi реклами Радiокомпанiя керусться Законом Украiни
..::, :ек.lаrt1,>. законом Украrни <Про телебачення i радiомовлення), а пiд час виборчого
_:--.i.\-. Kpirt цього, Законопл УкраТни <Про вибори народних депутатiв УкраТни>, Законом
-",-,:-,__:tt,,ПровибОриПрезиЛентаУкраiЪи>,
ЗакОномУкраiни кПро мiсцевi вибори).
_ '-. _.,:.'ltпанiЯ поширюС рекламУ грунтуючисЬ на принципах законностi, точностi,
_ _ : _ - з_рностi, використання форм та засобiв, якi не завдаютЬ споживачевi шкоди, iнших
_:,1:-';1:]а\ рекламИ та вимоГ до неi, визначених Законом УкраiЪи <Про рекламу).

],10.2. Реклама у передачах, програмах вiдокремлюються вiд iнших програм,
lаЧ
на жпочатку i наприкiнцi за допомогою аудiо-, вiдео-, комбiнованих засобiв.
-;:- ,: _:iB. реFllамноГо логотиПу абО KoMeHTapiB ведучих з використанням слова ((реклама)).
].10.3. РаДiокомпанiя не розповсюджу€ рекламу, яка може призвести до порушення
-:i,_,:-,itr\IiЧHoi конкуренцii, а також приховану чи недобросовiсну
рекламу.
].10.4, Радiокомпанiя дотримусться вимоГ законодавства стосовно обмех<ення часу,
. -зеJеного на рек-lаму, та порядку iT розмiщення в ефiрi.
_

