
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1611 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів 

(НР № 00293-м від 23.08.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія на мовлення НР № 00293-м від 

23.08.2018), за 13.11.2020 в інформаційній передачі «Чудова четвірка» 

зафіксовано трансляцію сюжетів (о 14.37 та о 14.59), що містять приховану 

передвиборну агітацію, що має ознаки порушення вимог пункту а) частини 

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

четвертої та п’ятої статті 51, частин четвертої та восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 26.11.2020 рішенням  

№ 1466 було призначено позапланову виїзну перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, про 

проведення позапланової виїзної перевірки було повідомлено рекомендованими 

листами №№ 17/1602, 17/1603, 17/1604 від 27.11.2020.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/225 від 02.12.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за результатами якої складено  

Акт № 140 від 03.12.2020.   

У ході перевірки на підставі моніторингу мовлення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за 

13.11.2020 о 14.37 та о 14.59, зафіксовано трансляцію інформаційної передачі 

«Чудова четвірка» з сюжетами о 14.37 та о 14.59 з текстовим викладом 

(розшифровкою) фрагментів, які вказують на приховану передвиборну 

агітацію.  

Зокрема, моніторингом зафіксовано два сюжети (фрагменти): 

- 13.11.2020 о 14.37 трансляцію (наживо) сюжету за участю суб’єкта 

виборчого процесу – кандидата на посаду Миколаївського міського голови від 

партії «Опозиційна платформа – За життя» В. Чайки, промова якого містить 

приховану передвиборну агітацію:  
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Ведуча: «Ну я ще раз хочу запитати: Ви думаєте, що вакцина, вакцинація 

населення… вона допоможе розповсюдженню хвороби, вона зупиниться, Ви 

так вважаєте?».  

В. Чайка: «Не вакцина, конечно, должна помочь остановке 

распространения. Я и говорю, что, если она будет у нас зарегистрирована, у нас 

в Министерстве здравоохранения нашего, то обязательно, когда я стану 

городским головой, николаевцы получат эту вакцину бесплатно, потому что мы 

ее приобретём за бюджетные деньги»;  

- 13.11.2020 о 14.59 трансляцію (наживо) сюжету за участю суб’єкта 

виборчого процесу – кандидата на посаду Одеського міського голови від партії 

«Опозиційна платформа – За життя» М. Скорика та народного депутата 

України Ю. Бойка, промова яких містила приховану передвиборну агітацію:  

Ведучий: «Зараз ми готові передати слово на Одесу, пана Скорика і пана 

Бойка від «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» можемо почути прямо 

зараз».   

Ю. Бойко: «Борется наш надежный товарищ, боевой товарищ Николай 

Скорик, то для нас большая честь сегодня приехать и попросить одесситов его 

поддержать. Потому что за ним, несмотря на то, что он был в жесткой 

оппозиции, боролся, воевал с нациками, воевал с теми, кто был против мира в 

стране. Он не озлобился, он остался таким же чутким человеком, с хорошим 

руководителем, справедливым… Одессе будет благо. Поэтому мы здесь всей 

командой, и для нас это большая честь поддержать своего друга и коллегу. И 

мы уверены, что мы победим».  

Журналист: «Юрий Анатолиевич, а если немного отвлечься от агитации, 

какими Вы видите наиболее актуальными проблемы Одессы?».   

Ю. Бойко:  «Смотрите, ну я думаю… вот когда выступающие говорили, 

они в целом эти проблемы уже окрестили, но мне кажется, что лучше всего о 

проблемах Одессы, о том, что надо сделать, скажет сам кандидат Николай 

Леонидович Скорик, и думаю, что это будет правильно, он лучше знает Одессу 

при всем том, что мы ее любим, но он ее любит больше».  

М. Скорик: «Ну действительно, наверное, формат митинга, который не 

предусматривал там основные моменты. У меня очень много спрашивали во 

время избирательной кампании, какие ваши будут первые шаги. И наряду с 

формированием команды, наряду с аудитом, который необходимо провести в 

силу того, что делала нынешняя власть последние шесть лет, ключевой задачей 

является бюджет-2021. В нем сконцентрированы все основные задачи, которые 

стоят на сегодняшний день перед городом. Это и максимальная социальная 

ориентация бюджета с учетом того, что в каком состоянии живут наши 

одесситы, это максимальная ориентация его на адресную помощь одесситам, 

это решение проблем медицины, потому что мы сегодня с вами встречаемся на 

открытом воздухе не только потому, что мы любим городской сад, но и потому, 

что на сегодняшний день необходимо соблюдать нормы пандемические. А 

ситуация с пандемией… она нарастает, и можно решить ее только 

кардинальными методами в части резкого увеличения финансирования 
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медицинской сферы, в части решения вопроса о закупке вакцины. Если 

говорить о других проблемах, их огромное множество стоит перед нашим 

славным городом, но главная задача — это, действительно, вернуть в Одессу 

мир, уверенность, убрать разделение на «своих» и «не своих». Мы должны 

объединить вокруг нашей политической силы… всю здоровую часть одесского 

общества, всех одесситов. Для того, чтобы меня воспринимали мэром не только 

тех, кто за меня проголосовал, а воспринимали мэром все одесситы, понимая, 

что город движется вперед, город развивается и город, действительно, 

возвращает себе ту славу, которую в него вкладывали отцы основатели нашего 

города в далеком 1764 году». 

Сюжет за 13.11.2020 о 14:59 спрямований на надання переваги на 

місцевих виборах суб’єкту виборчого процесу, оскільки, під час інформаційної 

передачі «Чудова четвірка», відбулося пряме включення з місця події з метою 

агітації за суб’єкта виборчого процесу, якого висунула політична партія 

«Опозиційна платформа – за життя», у формі оприлюднення Юрієм Бойком 

інформації про підтримку політичною партією «Опозиційна платформа – за 

життя» кандидата на посаду Одеського міського голови М. Скорика, що може 

сформувати у невизначеного кола виборців позитивне ставлення до такого 

кандидата і спонукати голосувати за нього на місцевих виборах.  

Репортаж містить публічну оцінку кандидату, у сюжеті зазначено 

прізвище та ім’я кандидата – Микола Скорик, якому надано слово в прямому 

ефірі для агітації. Робочу поїздку народного депутата України Юрія Бойка було 

використано телерадіоорганізацією, як привід для здійснення прихованої 

передвиборної агітації та передвиборної агітації, що не відповідає вимогам 

стосовно її розміщення та позначення, на користь окремого кандидата на 

місцевих виборах.  

Враховуючи вищезазначене, перевіркою встановлено порушення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, вимог:  

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна 

агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій 

(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією 

партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого 

ним кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а 

також проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата 

(кандидатів), суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного 

фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта 

виборчого процесу); 

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

передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів 
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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); 

- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам 

масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам 

під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених 

угодами, укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини 

другої статті 56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти 

кандидатів, партій (організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми 

або надавати їм перевагу в будь-якій формі); 

- 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). 

Під час здійснення перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, керуючись Інструкцією про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затверджено. рішенням Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 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 

протоколи про адміністративне правопорушення № 43 від 03.12.2020 та № 44 

від 03.12.2020.   

Розглянувши Акт № 140 від 03.12.2020 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, керуючись 

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

радіомовлення», абзацом третім частини четвертої, частиною п’ятою статті 51, 

частинами четвертою, восьмою статті 57 Виборчого кодексу України, частиною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n505
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n512
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n512
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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. Взяти до відома результати перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

2. Протоколи про адміністративні правопорушення № 43 від 03.12.2020 та 

№ 44 від 03.12.2020 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

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 

 


