
      

№ 8/08-2016 

Від 13 серпня 2016 р. 

Кому: Директору магазину світової техніки PROСвет 

 м. Дніпро проспект Дмитра Яворницького будинок 77. 

prosvet_2015@mail.ru  http://prosvet1.com/ 
Cc: керівнику відділу маркетингу 

Cc: Секретаріат ІГКР м. Київ 

Cc: Міністерство соціальної політики України 

Cc: Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  

Сс: Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Шановний п. Директоре! 

Звертаємося до Вас від імені Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами (ІҐКР), який об’єднує 12 

фахових асоціацій: ВГО «Українська асоціація маркетингу», ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція», 

Творчий союз «Спілка рекламістів України», МГО «Школа рівних можливостей», ВГО «Українська 

асоціація директ - маркетингу», ВГО «Індустріальний телевізійний комітет», МГО «Міжнародна 

асоціація маркетингових ініціатив», ВГО «Жіночий консорціум України», ВГО «Асоціація 

зовнішньої реклами України», ЖОМГО «Паритет», Асоціація Всеукраїнський союз виробників 

будівельних матеріалів та виробів», ВГО «Українська асоціація мебельників» та має свої регіональні 

представництва в 9-х областях України. 

 

Цей Комітет, який було створено з метою впровадження механізмів саморегуляції рекламного ринку 

України та попередження розповсюдження сексистської реклами, покликаний надавати експертні 

висновки на скарги громадян на рекламу, яка ображає людську гідність, та сприяти цивілізованому 

врегулюванню спірних питань через діалог між суспільством, компаніями-замовниками та творцями 

реклами.  

 

Під час розгляду скарг ІҐКР керується Стандартом недискримінаційної реклами за ознакою статті 

СОУ - 21708654 -002-2011, зареєстрованим Державним підприємством «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП УкрДНЦ)» 

30.07.2012, №3259575212249, та Законом України «Про рекламу».  

 

До Комітету було подано скаргу на рекламу Вашої компанії, яка розміщена в м. Дніпро проспект 

Дмитра Яворницького будинок 77. Повідомляємо Вас, що ІҐКР визнав дану рекламу 

дискримінаційною і такою, що ображає людську гідність. (Копія реклами Додаток 1) 

 

Просимо Вас змінити рекламу з метою попередження розповсюдження дискримінаційної практики. 

Ми переконані, що Ваша добра воля та внесення змін до рекламної кампанії сприятиме більш 

позитивному ставленню цільового ринку до Вашої марки, росту продажів та зміцненню позицій 

компанії.       

 

Будемо вдячні, якщо магазин світової техники  "PROСвет"м. Дніпр повідомить ІҐКР про своє 

рішення та вжиті заходи. Сподіваємось на Ваше розуміння та співпрацю. 

 

З повагою, 

Ірина Лилик 

Секретаріат ІГКР 

Генеральний директор ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» 

Поштова адреса: Проспект Перемоги 54/1, Українська Асоціація Маркетингу 

Київ 03680 

Е-майл: iryna.lylyk@kneu.ua; www.uam.in.ua; http://www.uam.in.ua/gkr/ 

https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
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