
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1300 

 

29.10.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл.  

(НР № 00187-м від 15.09.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «РАІ») 

 

За результатами моніторингу ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-

Франківської обл. (НР № 00187-м від 15.09.2018, багатоканальне мовлення 

(МХ-5), логотип: «РАІ»), за 09.10.2020 у проміжках часу: з 19:14 до 19:15 та з 

19:38 до 19:39 зафіксовано порушення ліцензіатом вимог пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частини 

шостої статті 55 Виборчого кодексу України, оскільки в блоках, в яких 

розміщена політична реклама, зафіксовано ролик політичної реклами партії 

«Платформа громад», який не відповідає вимогам частини шостої статті 55 

Виборчого кодексу України (найменування замовника у формі текстового 

повідомлення, яке має бути виконане контрастним кольором до фону, займати 

не менше 15 відсотків площі екрана та бути сприйнятним для глядача). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 15.10.2020 рішенням  

№ 1199 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «РАІ»,  

м. Бурштин Івано-Франківської обл. 

Повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки було 

направлено ліцензіату листом 15.10.2020 (вих. № 20/10/02). 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/94 від 15.10.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «РАІ», м. Бурштин 

Івано-Франківської обл., за результатами якої складено Акт № 71  

від 23.10.2020.   

У ході перевірки на підставі моніторингу за 09.10.2020 у проміжках часу:  

з 19:14 до 19:15 та з 19:38 до 19:39 зафіксовано недотримання вимог:  

частини шостої статті 55 Виборчого кодексу України (Замовниками 

політичної реклами, що поширюється за рахунок коштів виборчих фондів 

кандидатів, партій (організацій партій) під час виборчого процесу для показу 

телерадіоорганізаціями, можуть бути лише відповідні кандидати, партії 

(організації партії). Протягом демонстрації політичної реклами, що 

поширюється за рахунок коштів виборчого фонду партії (організації партії), 

обов’язково демонструється прізвище, ім’я та по батькові або найменування 

замовника у формі текстового повідомлення, яке має бути виконане 

контрастним кольором до фону, займати не менше 15 відсотків площі екрана та 
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бути сприйнятним для глядача), чим порушено порядок ведення передвиборної 

агітації. 

Відповідно до частини першої статті 212-9, абзацу двадцять третього 

пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, розділів ІV, V Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 08.02.2012 № 115 (зі змінами), зареєстрованим  

у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626, уповноваженою 

особою Національної ради під час здійснення позапланової виїзної перевірки 

складено протоколи про адміністративні правопорушення № 1 від 23.10.2020, 

№ 2 від 23.10.2020. 

Розглянувши Акт № 71 від 23.10.2020 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись абзацом третім частини 

четвертої статті 49, частиною шостою статті 55 Виборчого кодексу України, 

частиною першою статті 212-9, абзацом двадцять третім пункту 1 частини 

першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13, частиною другою статті 24 Закону України  

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

розділом V Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої 

рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 

08.02.2012 № 115 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

24.02.2012 за № 313/20626, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до відома результати перевірки ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин 

Івано-Франківської обл. 

2. Протоколи про адміністративні правопорушення № 1 від 23.10.2020,  

№ 2 від 23.10.2020 направити до суду для розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. 

3. Про виявлені за результатами перевірки факти недотримання вимог 

Виборчого кодексу України щодо порядку ведення передвиборної агітації 

проінформувати Центральну виборчу комісію. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-

Франківської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК РАІ», 

м. Бурштин Івано-Франківської обл. 
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6. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


