НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
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Про видачу розпорядження ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ,
щодо надання копії угоди та платіжних документів
на трансляцію реклами політичної партії
(НР № 00290-м від 23.08.2018,
багатоканальне мовлення, логотип: «ІНТЕР»)

За результатами моніторингу багатоканального мовлення ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», (далі –
ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»), м. Київ (НР № № 00290-м від 23.08.2018),
за 09.09.2020 та 10.09.2020, розглянутого на черговому засіданні Робочої групи
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі –
Національна рада), створеної згідно з рішенням регулятора від 03.09.2020
№ 1005 для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями
виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів у 2020 році (далі - Робоча група), в блоках
комерційної реклами 09.09.2020 та 10.09.2020 зафіксовано трансляцію реклами
політичної партії «Наш край».
Відповідно до частини п’ятої статті 55 Виборчого кодексу України
телерадіоорганізації за письмовими запитами Центральної виборчої комісії,
територіальної виборчої комісії, Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення зобов’язані надавати всю інформацію про
виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі
необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів та аудіо-,
відеозаписи передач на відповідних носіях інформації.
Розглянувши інформацію Робочої групи, керуючись статтею 13 Закону
України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,
статтею 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частиною
четвертою статті 49 та частиною п’ятою статті 55 Виборчого кодексу України,
Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Видати розпорядження щодо необхідності надання у термін
до 01.10.2020 копії угоди та платіжних документів, на підставі яких
ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, 09.09.2020 та 10.09.2020 здійснювало
трансляцію реклами політичної партії «Наш край» у блоках комерційної
реклами.

2. Направити до ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, розпорядження
щодо необхідності надання копії угоди та платіжних документів, вказаних у
пункті першому цього рішення.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, юридичне управління.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
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