
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1646 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА», м. Чернівці  

(НР № 01569-м від 06.12.2019,  

багатоканальне мовлення, логотип: «tva») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТВА», м. Чернівці (НР № 01569-м від 06.12.2019), за 16.11.2020 у передачі 

новин «Тема дня» зафіксовано трансляцію (о 19.10) сюжету про прес-

конференцію суб’єкта виборчого процесу – кандидата на посаду Чернівецького 

міського голови Романа Клічука (партія «Єдина Альтернатива»). На фоні 

партійного банера «Є Альтернатива» кандидат озвучив перші кроки на посаді у 

разі його обрання. Вищезазначений сюжет містить приховану передвиборну 

агітацію, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог: частин четвертої, п’ятої 

статті 51, частин четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, 

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

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 10.12.2020 рішенням  

№ 1608 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА», м. Чернівці. 

Про проведення перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА»,  

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

проведення позапланової виїзної перевірки (вих. № 2/78 від 10.12.2020). 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/242 від 10.12.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТВА», м. Чернівці, за результатами якої складено Акт № 175 від 16.12.2020.   

У ході перевірки на підставі моніторингу мовлення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА», м. Чернівці, за 16.11.2020 у передачі 

новин «Тема дня» зафіксовано трансляцію (о 19.10) сюжету про прес-

конференцію суб’єкта виборчого процесу – кандидата на посаду Чернівецького 

міського голови Романа Клічука (партія «Єдина Альтернатива»). На фоні 

партійного банера «Є Альтернатива» кандидат озвучив перші кроки на посаді у 

разі його обрання. Вищезазначений сюжет містить приховану передвиборну 

агітацію, що є порушенням ліцензіатом вимог:  

- 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 
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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 

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);  

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

Ефірний плей-лист за 16.11.2020 відповідає акту моніторингу від 

16.11.2020. 

Під час здійснення перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА»,  

м. Чернівці, керуючись Інструкцією про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

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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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 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 № 49 від 16.12.2020. 

Розглянувши Акт № 175 від 16.12.2020 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА», м. Чернівці, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктом а) частини 

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

частинами четвертою, п’ятою статті 51, частинами четвертою, восьмою  

статті 57 Виборчого кодексу України Виборчого кодексу України,  

частиною першою статті 212-9, абзацом двадцять третім пункту першого 

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 

«ТВА», м. Чернівці. 

2. Протокол про адміністративні правопорушення № 49 від 16.12.2020 

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 

«ТВА», м. Чернівці. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА», м. Чернівці. 

6. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 


