
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1365 

 

12.11.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 30 

 

Про результати позапланової перевірки  

КП «ТРК «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,  

(НР № 00625-м від 16.09.2018,  

багатоканальне мовлення, логотип: «стилізована літера «Р») 
 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшла скарга кандидата на посаду Криворізького 

міського голови – суб’єкта виборчого процесу Шевчика Д.В. (вх. № 15а/1008 

від 15.10.2020) щодо ненадання КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

(ліцензія на мовлення НР № 00625-м від 16.09.2018), ефірного часу для 

розміщення передвиборної агітації.  

Ненадання КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ефірного часу для 

розміщення передвиборної агітації є ознакою порушення вимог: 

- частини четвертої статті 54 Виборчого кодексу України (Засіб масової 

інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату, 

партії (організації партії) - суб’єкту виборчого процесу, не може відмовити у 

наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих самих умовах іншому 

кандидату, партії (організації партії). Ця вимога не поширюється на засоби 

масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (організації партії) 

- суб’єкти виборчого процесу); 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 29.10.2020 рішенням  

№ 1292 було призначено позапланову виїзну перевірку  

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/131 від 29.10.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., за результатами якої складено Акт № 88 від 06.11.2020.   

У ході перевірки встановлено, що попередньо Шевчик Д.В. 09.10.2020 

позивався до КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ 
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МІСЬКОЇ РАДИ у судовому порядку. В обґрунтування пред’явленого позову 

позивач вказував, що 08.10.2020 він як зареєстрований кандидат на посаду 

Криворізького міського голови звернувся до КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ із проханням про надання 

ефірного часу для розміщення рекламного відеоролика політичного змісту і 

надання проекту договору про розміщення передвиборної агітації. Аналогічні 

за змістом прохання направлені ним поштовим відправленням 25.09.2020 та 

08.10.2020, відповіді на які не надходили.  

Рішенням Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 

13.10.2020  його позовні вимоги було задоволено. 

Проте рішення суду було оскаржено в апеляційному порядку КП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

шляхом подачі 15.10.2020 апеляційної скарги.  

Посилаючись на недоведеність обставин, неповне з’ясування судом першої 

інстанції обставин, що мають значення для справи, невідповідність обставинам 

справи викладених в оскарженому рішенні висновків, КП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

просить скасувати рішення суду та винести нове рішення, яким у задоволенні 

позовних вимог відмовити у повному обсязі. 

Доводи КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ щодо невідповідності висновків суду першої інстанції 

обставинам справи знайшли своє підтвердження під час розгляду апеляційної 

скарги. Відтак суд постановив:  

- апеляційну скаргу КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ задовольнити; 

- рішення Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 

13.10.2020 в адміністративній справі № 211/5872/20 (провадження  

№ 2-а/211/94/20) скасувати та ухвалити нове рішення; 

- у задоволенні адміністративного позову кандидата на посаду 

Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської 

області від Криворізької міської організації політичної партії «СЛУГА 

НАРОДУ» Шевчик Дмитра Володимировича до КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ про визнання бездіяльності ЗМІ 

протиправною, зобов’язання вчинити дії - відмовити. 

Постанова суду апеляційної інстанції набрала законної сили 17.10.2020  і 

оскарженню в касаційному поряду не підлягає відповідно до частини 3  

статті 272 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Приймаючи до уваги рішення апеляційного суду, перевіркою встановлено 

відсутність порушень з боку КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ частини четвертої статті 54 Виборчого 

кодексу України та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 88 від 06.11.2020 позапланової виїзної перевірки  

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 



3 

 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до відома результати перевірки КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи КП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РУДАНА» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 
Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


