
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2242 

 

27.10.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 35 
 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ  

(НР № 00261-м від 12.08.2013,  

супутникове ТБ, логотип: «NEWS NETWORK») 

 

 За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ «НЬЮС 

НЕТВОРК»,  м. Київ (НР № 00261-м від 12.08.2013), у період з 08.08.2016                 

по 14.08.2016, у часовому проміжку з 17.00 до 23.00, зафіксовано вихід 

політичної реклами партії «За життя» загальним обсягом – 14 хвилин                      

05 секунд. Дана реклама була відокремлена від інших програм як на початку, 

так і наприкінці з використанням слів: «політична реклама». 

 Крім того, у період з 08.08.2016 по 11.08.2016 в ефірі ліцензіата 

зафіксовано трансляцію однакових випусків передачі «А у вас міцні нерви?» 

загальним обсягом – 03 години 17 хвилин, у якій власник телеканалу «NEWS 

NETWORK»  В.З. Рабінович агітував голосувати за його партію «За життя». 

 Згідно з частиною п’ятою статті 57 Закону України «Про місцеві 

вибори» політична реклама – це одна з форм передвиборної агітації, розміщена 

за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або не 

голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу. 

 Відповідно до частини третьої статті 68 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» політична реклама – це розміщення або 

поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. 

До політичної реклами належить також використання символіки або логотипів 

партій - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку 

партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних 

чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах 

партії - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. 

 Слід зазначити, що проведення передвиборної агітації передбачає 

наявність виборчого процесу в Україні, який оголошується Центральною 

виборчою комісією України і може відбуватися лише з наступного дня після 

реєстрації кандидатів до 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування. 

Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності 

ведеться за рахунок коштів виборчих фондів. Використання власних коштів 

партій, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення 

передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, заборонено чинним 

законодавством України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page5?text=%EF%EE%EB%B3%F2%E8%F7%ED%E0+%F0%E5%EA%EB%E0%EC%E0#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page5?text=%EF%EE%EB%B3%F2%E8%F7%ED%E0+%F0%E5%EA%EB%E0%EC%E0#w22
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 На період моніторингу супутникового мовлення ТОВ «НЬЮС 

НЕТВОРК», м. Київ, Центральною виборчою комісією України не було 

оголошено початок виборчого процесу в Україні, а політичну партію                   

«За життя» та її кандидатів не було зареєстровано у спосіб, визначений чинним 

законодавством.  

 Ведення передвиборної агітації поза виборчим  процесом має ознаки 

дій, заборонених частиною другою статті 54 Закону України «Про місцеві 

вибори» (Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення 

встановлених у цій статті строків забороняється), частинами першою, другою 

статті 70 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Партія, 

кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, 

кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію                 

з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про 

реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується                  

о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування). 

 За відсутності виборчого процесу в Україні розміщення реклами, 

зокрема політичних партій, має відбуватися на загальних засадах                              

та з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про рекламу». 

 Отже, вихід в ефір політичної реклами партії «За життя» у період                      

з 08.08.2016 по 14.08.2016 є ознакою порушення вимог пунктів а) та е) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії; виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, 

встановлені законодавством).  

 Крім того, моніторингом мовлення ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ 

(НР № 00261-м від 12.08.2013), від 09.08.2016 о 18.08 (повтор – о 21.09) 

зафіксовано вихід передачі «Червона картка» з використанням  фрагменту 

фільму за участю діяча культури Порєченкова Михайла Євгеновича, який 

станом на дату проведення моніторингу міститься в Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому на офіційному веб-

сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв – Міністерства культури 

України (перелік від 24.12.2015), що є ознакою порушення абзацу десятого 

частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не 

допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних 

творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних 

телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на офіційному веб-

сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв. При цьому учасником 

аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його 

створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, 

виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, 

автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер). 
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 Розглянувши результати моніторингів мовлення ТОВ «НЬЮС 

НЕТВОРК»,  м. Київ, за період з 08.08.2016 по 14.08.2016, керуючись абзацом 

третім пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада  

 

вирішила: 

 1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                     

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ                  

(НР № 00261-м від 12.08.2013), з метою перевірки дотримання вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»:  

 - абзацу десятого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів 

(фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних 

телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на офіційному веб-

сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв. При цьому учасником 

аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його 

створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, 

виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, 

автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер); 

 - пунктів а) та е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством). 

 2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення                    

на проведення позапланової перевірки. 

 3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


