
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1530 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці 

(НР № 00657-м від 19.09.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-5),  

логотип: «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ  

(КОМБІНОВАНЕ)») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці (НР № 00657-м від 19.09.2018), за 07.10.2020 в ефірі 

ліцензіата зафіксовано приховану передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог частини п’ятої статті 6, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частини п’ятої 

статті 51 Виборчого кодексу України. 

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

№ 1200 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 

Про проведення перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, повідомлено письмово, шляхом вручення листа-повідомлення про 

проведення позапланової виїзної перевірки (вих. № 2/65 від 27.11.2020, лист 

отримано керівником Спрінчінат А.С. 27.11.2020). 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/222 від 27.11.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці, за результатами якої складено Акт № 137 від 

03.12.2020.   

У ході перевірки на підставі моніторингу мовлення ТОВ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, від 07.10.2020 в ефірі ліцензіата 

зафіксовано трансляцію (о 20.47) неідентифікованої передачі (без назви) 

тривалістю 12 хв. 43 сек. за участю суб’єкта виборчого процесу – кандидата в 

депутати Чернівецької міської ради від партії «Команда Михайлішина» 

Анатолія Чесанова. У передачі не було зазначено інформацію про назву та 

адресу виробника, містилася прихована передвиборна агітація, що є 

порушенням ліцензіатом вимог: 

 - частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають 

містити ім’я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми); 
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- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована 

передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів 

передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, 

забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших 

товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) 

кандидатів, назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу 

вважається передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також 

належить використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, 

девізу) або логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, 

використання передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій 

партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення 

про проведення видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, 

кандидата або про підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями 

(організаціями партій) - суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також 

привернення уваги до участі у таких заходах партій чи певних осіб як 

кандидатів). 

Ефірний плей-лист за 07.10.2020 р. відповідає акту моніторингу від 

07.10.2020. 

У телевізійній неідентифікованій (без назви) передачі було висвітлено 

діяльність кандидата в депутати Чернівецької міської ради - суб’єкта виборчого 

процесу Анатолія Анатолійовича Чесанова та надано позитивну оцінку його 

діяльності з боку всіх учасників передачі. Зокрема, телевізійна програма 

містила наступні висловлювання учасників передачі: 

20:47:47 Світлана Мокрогуз: «Завдяки зусиллям Анатолія Анатолійовича 

та підтримці міської ради побудований прекрасний спортивний комплекс, який 

є, я вважаю, кращим не тільки в місті, а й в області, і навіть може конкурувати в 

Україні з великими містами». 

20:48:08 Ангеліна: «Мої діти закінчили школу. Там не було такого 

порядку, як зараз». 

20:48:24 Віктор Кондратюк, керівник підрядної організації: «Мне хотелось 

бы поблагодарить депутата городского совета Чесанова Анатолия 

Анатолиевича за оказание помощи в определенных организационных 

моментах. Он здесь находится каждый день на объекте, предоставляя своих 

сотрудников, строителей, свои личные средства». 

20:49:19 Олександр Меленчук: «Нікому не було нічого до цієї котельні, 

окрім Чесанова. Чого так було – не знаю. Маса проблем у нас було. Але ми 

збиралися, обговорювали і вирішували ті проблеми з мешканцями району». 

20:52:28 Олександр Меленчук: «Цього всього, напевно, що не було б, якби 

не було депутата Чесанова. Я не хочу сказати, що я хочу когось вихвалити. Але 

то дійсно правда. Протягом двох років, попередніх періодів не було такого дня, 

щоб він не дзвонив і не цікавився». 
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20:52:45 Ангеліна: «Щасливої  їм дороги, і дай Бог, щоб вони були далі 

нашими депутатами». 

20:58:09 Анатолій Чесанов: «Створена команда Михайлішина. Це команда 

однодумців, людей справи, людей, які хочуть змінити наше місто на краще. 

Віталій Михайлішин – порядна і працьовита людина, він щирий, він людина 

справжня, він людина ось з таким великим серцем, він справжній газда, патріот 

міста». 

Під час здійснення перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці,  керуючись Інструкцією про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженою рішенням Національної ради України з питань 

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

Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 р. за № 313/20626, на виконання 

статей 254 – 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

уповноваженою особою Національної ради зафіксовано порушення, 

відповідальність за яке передбачена частиною першою статті 212-9 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, про що додатково складено 

протокол про адміністративне правопорушення № 48 від 03.12.2020. 

Розглянувши Акт № 137 від 03.12.2020 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною п’ятою статті 

6, пунктом а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», абзацом третім частини п’ятої статті 51 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 08.02.2012 № 115 (зі змінами), зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці,  

частини п’ятої статті 6, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення».   

2. ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, НР № 00657-м  

від 19.09.2018, оголосити попередження.  

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, 

протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у 
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відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який 

був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності у відповідність до 

вимог чинного законодавства, Національна рада може призначити позапланову 

перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України.    

4. Взяти до відома результати перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці, в частині здійснення нагляду за дотриманням 

законодавства про вибори. 

5. Протокол про адміністративні правопорушення № 48 від 03.12.2020 

направити до суду для розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

6. Про виявлені за результатами перевірки факти недотримання вимог 

Виборчого кодексу України щодо порядку ведення передвиборної агітації 

проінформувати Центральну виборчу комісію. 

7. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці. 

8. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 

9. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


