
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1294 

 

29.10.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ПП «ТРК ВТВ ПЛЮС», м. Херсон 

(НР № 01363-м від 19.09.2018, 

багатоканальне ТБ, логотип: «ВТВ ПЛЮС») 

 

За результатами моніторингу мовлення ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

ВТВ ПЛЮС», м. Херсон (НР № 01363-м від 19.09.2018), за 16.10.2020 

зафіксовано трансляцію (о 17.48) передвиборної агітації у формі політичної 

реклами загальним обсягом 2 хв. 10 сек. (розміщено передвиборну агітацію на 

замовлення: Херсонської обласної організації політичної партії «За майбутнє»; 

кандидата на посаду Херсонського міського голови  

Кирилова Ю.Є.; Херсонської обласної організації політичної партії 

«Громадський рух «Народний контроль»; Херсонської обласної організації 

політичної партії «За майбутнє»; Херсонської обласної організації політичної 

партії «Блок Володимира Сальдо»), яку не було відокремлено від інших 

матеріалів програми, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог: 

- частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України (Включення до 

інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 

кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється. 

Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена 

як така); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ПП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ВТВ ПЛЮС», м. Херсон (ліцензія на мовлення  

НР № 01363-м від 19.09.2018), за 16.10.2020, керуючись частиною першою статті 

70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

частиною четвертою статті 49 Виборчого кодексу України, абзацом третім 

пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

№ 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012  

за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із 



 

 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017  

за № 1468/31336), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ВТВ ПЛЮС», м. Херсон  

(НР № 01363-м від 19.09.2018), з метою перевірки дотримання вимог: 

- частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України (Включення до 

інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 

кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється. 

Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена 

як така); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради  Ю. Зіневича. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


