
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1099 

 

24.09.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 25 

 

 

Про направлення запиту до  

КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл.,  

щодо надання копій угод та платіжних  

документів на трансляцію політичної реклами  

(НР № 00937-м від 21.11.2016,  

ефірне телевізійне мовлення, логотип: «TVМ») 

 

За результатами моніторингу ефірного мовлення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – КП 

«ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ), м. Мелітополь Запорізької обл. (НР № 00937-м від 21.11.2016), за 

17.09.2020, 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), 17.09.2020 зафіксовано трансляцію 

політичної реклами політичної партії «Команда Сергія Мінька», яка була 

оформлена окремим блоком і відокремлена на початку та наприкінці відбивками 

«політична реклама».  

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. Направити запит до КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКРАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., щодо 

необхідності надання копій угод та платіжних документів, на підставі яких 

17.09.2020 було здійснено трансляцію політичної реклами політичної партії 

«Команда Сергія Мінька», яка була оформлена окремим блоком і відокремлена 

на початку та наприкінці відбивками «політична реклама».  

2. Зобов’язати КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКРАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., надати 

копії угод та платіжних документів, вказаних у пункті першому цього рішення,  

у термін до 07.10.2020. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


