
Додаток 2 

Складання протоколів за адмінправопорушення – 2020 

 
 

№ 

з/п 

Ліцензіат Зафіксовані ознаки порушень Результати 

перевірки 

Рішення суду 

1 ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ,  

НР № 00034-м від 

26.06.2016, 

супутникове ТБ, 

логотип: «NEWSONE» 

 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 07-08.10.2020 зафіксовано 

трансляцію у прямому ефірі (07.10.2020 о 

13.39, 08.10.2020 о 12.44, 14.44) сюжетів, 

присвячених висвітленню візитів народного 

депутата України Н. Королевської до міст 

України з метою підтримки суб’єктів 

виборчого процесу – представників осередків 

партії «Опозиційна платформа – За життя», 

що містять передвиборну агітацію та 

символіку партії, а також зафіксовано 

надання ліцензіатом переваги кандидату, що 

є ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- частини четвертої статті 51, частини п’ятої 

статті 51, частини четвертої статті 57 

Виборчого кодексу України. 

Відповідно до рішення 

НР № 1297 від 

29.10.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 11 

від 23.10.2020, № 12 від 

23.10.2020, № 13 від 

23.10.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

Солом`янський районний суд м. Києва. 

Справи №№ 760/23898/20, 760/23900/20, 

760/23902/20 (суддя Педенко Ада Михайлівна). 

Повернуто 3 справи, оскільки ліцензіат оскаржує в 

Окружному адмініністративному суді м. Києва 

рішення Нацради від 29.10.2020 № 1297 (про 

результати позапланової перевірки) до вирішення 

по суті поданої позовної заяви та для належного 

оформлення. 13.01.2021 призначено склад суду, 

суддя Педенко Ада Михайлівна. 

2 ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», 

м.Львів  

(НР № 00293-м від 

23.08.2018) 

загальнонаціональне 

багатоканальне ТБ,  

логотип: «Z ZIK») 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 06-08.10.2020 зафіксовано 

трансляцію у прямому ефірі (06.10.2020 о 

14.58, 07.10.2020 об 11.48 та 12.29, 

08.10.2020 о 12.45) сюжетів, присвячених 

висвітленню візитів народного депутата 

України Н. Королевської до міст України з 

метою підтримки суб’єктів виборчого 

процесу – представників осередків партії 

«Опозиційна платформа – За життя», що 

містять передвиборну агітацію та символіку 

Відповідно до рішення 

НР № 1299 від 

29.10.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 7 

від 23.10.2020, № 8 від 

23.10.2020, № 9 від 

23.10.2020, № 10 від 

Печерський районний суд м. Києва, справи 

 № 757/50476/20-п (об`єднано). Суддя Бортницька 

Віта Вікторівна, судовий розгляд 13.01.2021.  
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партії, а також зафіксовано надання 

ліцензіатом переваги кандидату, що є 

ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- частини четвертої статті 51, частини п’ятої 

статті 51, частини четвертої статті 57 

Виборчого кодексу України. 

23.10.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

3 ТОВ «ТРК «112-ТВ», 

м. Київ, НР № 00076-м 

від 22.07.2013, 

супутникове ТБ, 

логотип: «112 

УКРАЇНА» 

 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 07-09.10.2020 зафіксовано 

трансляцію у прямому ефірі (07.10.2020 о 

12.27, 13.29, 15.39, 08.10.2020 о 12.44, 

09.10.2020 о 13.22) сюжетів, присвячених 

висвітленню візитів народного депутата 

України Н. Королевської до міст України з 

метою підтримки суб’єктів виборчого 

процесу – представників осередків партії 

«Опозиційна платформа – За життя», що 

містять передвиборну агітацію та символіку 

партії, а також зафіксовано надання 

ліцензіатом переваги кандидату, що є 

ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57 Виборчого кодексу 

України. 

Відповідно до рішення 

НР № 1298 від 

29.10.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки.  

Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 3 

від 23.10.2020, № 4 від 

23.10.2020, № 5 від 

23.10.2020, № 6 від 

23.10.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

Шевченківський районний суд міста Києв (справи 

№№ 761/35369/20, 761/35371/20, 761/35372/20,  

761/35373/20). Суддя Левицька Тетяна 

Володимирівна (судовий розгляд 15.01.2021)  

 

4 ТОВ «ТРК РАІ», 

м.Бурштин Івано-

Франківської обл.  

НР № 00187-м від 

15.09.2018, 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «РАІ» 

 

За результатами моніторингу мовлення за 

09.10.2020 у проміжках часу: з 19.14 до 19.15 

та з 19.38 до 19.39 зафіксовано трансляцію 

відеоролика політичної реклами партії 

«Платформа громад» (місцева партія, яка 

бере участь у виборах), в якому було відсутнє 

найменування замовника у формі текстового 

повідомлення, що має бути виконане 

Відповідно до рішення 

НР № 1300 від 

29.10.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки.  

Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 1 

Галицький районний суд Івано-Франківської 

області, справи № 341/1716/20, 341/1716/20 

(об`єднано). Суддя Гаполяк Тарас Володимирович, 

судовий розгляд 21.01.2021 
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 контрастним кольором до фону, займати не 

менше 15 відсотків площі екрана та бути 

сприйнятним для глядача, що є ознакою 

порушення ліцензіатом вимог: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- частини шостої статті 55 Виборчого 

кодексу України 

від 23.10.2020, № 2 від 

23.10.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

5 ТОВ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», 

м.Чернівці 

(НР № 00657-м від 

19.09.2018) 

багатоканальне ТБ, 

логотип: 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ 

(КОМБІНОВАНЕ)»)  

 

За результатами моніторингу мовлення 

за 07.10.2020 в ефірі ліцензіата зафіксовано 

трансляцію (о 20.47) неідентифікованої 

передачі (без назви) за участю кандидата в 

депутати Чернівецької міської ради від партії 

«Команда Михайлішина» Анатолія Чесанова. 

У передачі не було зазначено інформацію 

про назву та адресу виробника, містилась 

прихована передвиборна агітація, що є 

ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

 - частини п’ятої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» ; 

- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу 

України 

Відповідно до рішення 

НР № 1530 від 

10.12.2020 – «оголосити 

попередження» 

(порушення частини 

п’ятої статті 6, пункту а) 

частини першої статті 

59 Закону України «Про 

телебачення і 

радіомовлення»). 

         Протокол про 

адміністративні 

правопорушення № 48 

від 03.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

Шевченківський районний суд м. Чернівців, справа 

№ 727/10575/20 (суддя Чебан Вікторія 

Миколаївна). 16.12.2020 справу повернуто. 

6 ТОВ 

«ЖИТОМИРСЬКА 

РАДІОКОМПАНІЯ», 

м. Житомир, 

НР № 01188-м від 

19.09.2013, 

ефірне РМ, позивні: «Z 

радіо 106,1 FM» 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 12.10.2020 зафіксовано 

трансляцію (у проміжок часу: з 17.03 до 

17.56) передачі з передвиборною агітацією.  

Трансляцію цієї передачі було перервано (у 

проміжок часу: з 17.20 до 17.21) 

відокремленою політичною рекламою іншого 

кандидата на посаду Житомирського 

міського голови Н. Леонченко та пісенним 

Відповідно до рішення 

НР № 1366 від 

12.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки.  

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 14 

від 06.11.2020 

Богунський районний суд м. Житомира (справа 

 № 295/13725/20). Суддя Костенко Софія 

Михайлівна (обмежитись усним зауваженням). 
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 матеріалом, який не стосується виборчого 

процесу, що є ознаками порушення 

ліцензіатом вимог: 

- частини дев’ятої статті 57 Виборчого 

кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

7 ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. 

Львів, 

НР № 00293-м від 

23.08.2018,  

загальнонаціональне 

багатоканальне ТБ,  

логотип: «Z ZIK» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 16.10.2020 о 13.33 зафіксовано 

трансляцію ток-шоу «13 о 13», в якому 

поширено сюжет про поїздку народного 

депутата України  

Наталії Королевської на Донеччину з метою 

підтримки місцевого кандидата – суб’єкта 

виборчого процесу, представника осередку 

партії «Опозиційна платформа – За життя» 

Андрія Головаша, що містить приховану 

передвиборну агітацію, з використанням 

символіки партії.  

Ознаки порушення: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

-  частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України 

Відповідно до рішення 

НР № 1367 від 

12.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки.  

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 17 

від 09.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

Печерський районний суд м. Києва (справа № 

757/51821/20-п), суддя Константінова Крістіна 

Едуардівна. Судовий розгляд 15.01.2021 

8 ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ІНТЕР», м. Київ, 

НР № 00290-м від 

23.08.2018, 

загальнонаціональне 

багатоканальне ТБ,  

логотип: «ІНТЕР» 

 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ, за 12.10.2020 о 20.27 в інформаційній 

передачі «Подробиці», в рубриці «Вибори - 

2020», зафіксовано трансляцію сюжету, 

присвяченого покладанню квітів до будинку 

профспілок у м. Одесі членами партії 

«Опозиційна платформа – За життя»: 

народним депутатом України Ю. Бойком та 

місцевим кандидатом – суб’єктом виборчого 

Відповідно до рішення 

НР № 1362 від 

12.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки.  

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 16 

від 06.11.2020, 

направити до суду для 

Шевченківський районний суд м. Києва (справа  

№ 761/37349/20), суддя Волошин Василь 

Олександрович. Судовий розгляд 02.02.2021. 
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процесу М. Скориком. Вищезазначений 

сюжет містить приховану передвиборну 

агітацію, використання символіки партії 

«Опозиційна платформа – За життя».  

Ознаки порушення: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

-  частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

9 ПП «ТРК ВТВ 

ПЛЮС»,  

м. Херсон, 

НР № 01412-м від 

22.10.2018 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «ВТВ плюс» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 16.10.2020 зафіксовано 

трансляцію (о 17.48) передвиборної агітації у 

формі політичної реклами, яку не було 

відокремлено від інших матеріалів програми, 

що є ознакою порушення ліцензіатом вимог: 

- частини восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1363 від 

12.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки.  

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 18 

від 09.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

1. Херсонський міський суд Херсонської області 

справи №№ 766/18195/20, 766/18196/20 

(об`єднано). Суддя Валігурська Людмила 

Василівна (накласти адмінстягнення у вигляді 

штрафу 255 грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Херсонський апеляційний суд 

 

Суддя Литвиненко Інна Іванівна (апеляційну 

скаргу залишити без задоволення, а постанову 

Херсонського міського суду Херсонської області 

від 01 грудня 2020 року без змін.) 

10 ПП «ТРК ВТВ 

ПЛЮС»,  

м. Херсон, 

НР № 01363-м від 

19.09.2018 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «ВТВ плюс» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 16.10.2020 зафіксовано 

трансляцію (о 17.48) передвиборної агітації у 

формі політичної реклами, яку не було 

відокремлено від інших матеріалів програми, 

що є ознакою порушення ліцензіатом вимог: 

- частини восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1364 від 

12.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. Протокол 

про адміністративне 

правопорушення № 15 

від 06.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 



6 
 

 
 

11 ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», 

м.Львів, 

НР № 00293-м від 

23.08.2018  

загальнонаціональне 

багатоканальне ТБ,  

логотип: «Z ZIK» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 20.10.2020 та 22.10.2020 

зафіксовано трансляцію в ефірі (20.10.2020 о 

14.35 та о 20.36, 22.10.2020 об 11.33) 

сюжетів, що містять приховану 

передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого Кодексу України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1468 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протоколи про 

адміністративне 

правопорушення № 37 

від 20.11.2020, № 38 від 

20.11.2020 та № 39 від 

20.11.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

Печерський районний суд м. Києва (справа 

 № 757/53052/20-п), суддя Білоцерківський Олег 

Анатолійович.01.12.2020 призначено склад суду 

____________________________ 

Справи №№ 757/53053/20-п,  757/53055/20-п, суддя 

Шапутько Світлана Володимирівна. Судовий 

розгляд 28.01.2021. 

 

12 ТОВ «ТРК «112-ТВ», 

м. Київ 

(НР № 00076-м від 

22.07.2013) 

супутникове ТБ, 

логотип:  

«112 УКРАЇНА» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 20.10.2020, 21.10.2020 та 

25.10.2020 зафіксовано трансляцію в 

телеефірі (20.10.2020 о 14.34 та 20.35, 

21.10.2020 о 22.00, 25.10.2020 (у день 

голосування) о 13.07) сюжетів, що містять 

приховану передвиборну агітацію, що є 

ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

третьої статті 52, частини четвертої статті 57 

Виборчого кодексу України;  

пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1476 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протоколи про 

адміністративне 

правопорушення № 28 

від 19.11.2020,  

№ 29 від 19.11.2020, № 

30 від 19.11.2020, №31 

від 19.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

Шевченківський районний суд міста Києва (справи 

№№ 761/39044/20, 761/39047/20, 761/39050/20, 

761/39051/20),суддя Рибак Микита Анатолійович. 

Судовий розгляд 14.01.2021. 

 

 

13 ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 

26.06.2016) 

супутникове ТБ, 

За результатами моніторингу 

мовлення за 20.10.2020 та 25.10.2020 

зафіксовано трансляцію в телеефірі 

(20.10.2020 о 14.35 та 20.36, 25.10.2020 (у 

день голосування) о 13.07) сюжетів, що 

Відповідно до рішення 

НР № 1470 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Солом`янський районний суд м. Києва (справи 

№№ 760/26302/20, 760/26306/20, 760/26309/20 

об`єднано). Суддя Зелінська Марія Борисівна 

(провадження закрити у зв`язку з відсутністю події 

і складу адмінправопорушення). 
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логотип: «NEWSONE» 

 

 

містять приховану передвиборну агітацію, 

що є ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

третьої статті 52, частини четвертої статті 57,  

частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу 

України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Протоколи про 

адміністративне 

правопорушення № 25 

від 19.11.2020,  

№ 26 від 19.11.2020, № 

27 від 19.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

14 ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ 

(НР № 01544-м від 

08.11.2019) 

супутникове ТБ,  

логотип: «НАШ» 

 

 

 

За результатами моніторингу за 

21.10.2020 зафіксовано трансляцію (о 

20.03, 21.04 та о 21.33) передвиборної агітації 

у формі політичної реклами партії «Перемога 

Пальчевського» тривалістю 02 хв. 33 сек., яка 

не була відокремлена від інших матеріалів і 

позначена як така.  О 20.03, 21.04 та о 21.33 

було продемонстровано заставку з написом 

«реклама», після чого зафіксовано показ 

політичної реклами, що вказує на 

розміщення в ефірі ліцензіата передвиборної 

агітації на загальних підставах, передбачених 

Законом України «Про рекламу». 

За результатами моніторингу мовлення 

за 23.10.2020 у передачі «Марафон» 

зафіксовано поширення в ефірному часі: з 

13.58 до 14.00 антиагітаційної промови 

кандидата на посаду Слов’янського міського 

голови Донецької області від «Партії миру та 

розвитку» Нелі Штепи проти політичної 

партії «Опозиційна платформа – За життя» та 

її кандидата на посаду Слов’янського 

міського голови Павла Придворова. 

Ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

Відповідно до рішення 

НР № 1469 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протоколи про 

адміністративне 

правопорушення № 19 

від 19.11.2020,  

№ 20 від 19.11.2020, № 

21 від 19.11.2020 та № 

22 від 19.11.2020, 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

Шевченківський районний суд м. Києва (справи 

№№ 761/39034/20, 761/39036/20, 761/39038/20, 

761/39039/20), суддя Волошин Василь 

Олександрович. Судовий розгляд 04.02.2021 
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шостої статті 55, частини сьомої статті 55, 

частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу 

України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

15 ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН»,  

м. Суми,  

НР № 00650-м від 

19.09.2018 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «V» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 24.10.2020 (напередодні дня 

голосування) зафіксовано трансляцію (о 

18.11) телепередачі «Будівельна компанія 

ФЕДОРЧЕНКО» за участю суб’єкта 

виборчого процесу – кандидата у депутати 

Сумської обласної ради від партії «Слуга 

народу» Віктора Федорченка. Ознаки 

порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

третьої статті 52, частини четвертої статті 57 

Виборчого кодексу України;  

-частини п`ятої статті 6, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1471 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

          Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 24 

від 19.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

Зарічний районний суд м. Сум (справа  

№ 591/7535/20). Суддя Мальована-Когер 

Вікторія Валентинівна (закрити провадження у 

зв`язку з відсутністю складу 

адмінправопорушення.) 07.12.2020 справу 

повернуто. 

16. КП 

«МУНІЦИПАЛЬНА 

ТЕЛЕВІЗІЙНА 

МЕРЕЖА»,  

м. Запоріжжя,  

НР № 01555-м від 

02.12.2019 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «Z» 

(комбіноване) 

 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 25.10.2020 (у день голосування) 

зафіксовано трансляцію (о 03.45, 10.45, 

14.35) інформаційної телепередачі «Місто 

zp.ua» за участю суб’єкта виборчого процесу 

– кандидата на посаду Запорізького міського 

голови Володимира Буряка.  

Ознаки порушення ліцензіатом 

вимог: - частин четвертої, п’ятої статті 51  

частини третьої статті 52, частини четвертої 

статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1472 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 33 

від 19.11.2020, № 34 від 

19.11.2020, № 35 від 

19.11.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя, 

справа № 335/10128/20 (об`єднано). Суддя 

Апаллонова Юлія Володимирівна (закрити справу 

у зв`язку з відсутністю події і складу 

адмінправопорушення). 
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17. КП ДС «КАЛУСЬКЕ 

МІСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ», 

м. Калуш Івано-

Франківської обл., 

НР № 00480-м від 

09.12.2016, (ефірне ТБ, 

логотип: «КМТ») 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 19.10.2020 зафіксовано 

трансляцію (о 19.50) телепередачі «На часі» 

за участю суб’єкта виборчого процесу – 

кандидата на посаду Калуського міського 

голови Ігоря Насалика, яка містить 

приховану передвиборну агітацію, що є 

ознакою порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57 Виборчого кодексу 

України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1473 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 32 

від 19.11.2020, 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської 

області (справа № 345/4373/20). Суддя Кардаш 

Олександра Іванівна (призначити штраф 170 грн.) 

18. ТОВ «ТРК РІВНЕ 1», 

м. Рівне, НР № 00408-

м від 10.10.2019 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «РІВНЕ 1» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 19.10.2020 в інформаційній 

телепередачі «Новини» зафіксовано 

трансляцію (о 14.51) сюжету про прийом 

громадян у громадській приймальні суб’єкта 

виборчого процесу – кандидата на посаду 

Рівненського міського голови Юрія Вознюка 

від політичної партії «За майбутнє». 

Вищезазначений сюжет містить приховану 

передвиборну агітацію з використанням 

символіки партії «За майбутнє», що є 

ознакою порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1474 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 36 

від 19.11.2020, 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

Рівненський міський суд Рівненської області, 

(справа № 569/19829/20). Суддя Бердій Микола 

Антонович (звільнити від адмін. відповідальності у 

звязку із малозначністю вчиненого 

адмінправопорушення, обмежившись усним 

зауваженням). 

19. ПП «ТРО 

«ТЕРНОПІЛЬ-

МЕДІА», м. Тернопіль 

(НР № 01231-м від 

04.01.2018) 

За результатами моніторингу 

мовлення за 24.10.2020 (напередодні дня 

голосування) о 06.41 зафіксовано трансляцію 

телепередачі «Персона від мрії до успіху» за 

участю суб’єкта виборчого процесу – 

Відповідно до рішення 

НР № 1475 від 

26.11.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 

області (справа № 607/20639/20). Суддя  

Позняк Василь Михайлович (звільнити від 

адміністративної відповідальності у звязку із 

малозначністю вчиненого адмінправопорушення, 
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кабельне ТБ, логотип: 

«ТЕРНОПІЛЬ 1» 

 

 

кандидата на посаду Тернопільського 

міського голови  

Бицюри Л.О. Ознаки порушення ліцензіатом 

вимог: - частин четвертої, п’ятої статті 51, 

частини третьої статті 52, частини четвертої 

статті 57 Виборчого кодексу України;  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 23 

від 19.11.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

обмежившись усним зауваженням). 

20. ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ»,  

м. Львів  

(НР № 00293-м від 

23.08.2018) 

загальнонац. 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «Z ZIK» 

 

 

За результатами моніторингу мовлення 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 є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог: 

частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

 

Відповідно до рішення 

НР № 1611 від 

10.12.2020 – взяти до 

відома. Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 43 

від 03.12.2020 та № 44 

від 03.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

Печерський районний суд м. Києва (справа № 

757/55622/20-п). Суддя Смик Світлана Іванівна 

(адміністративний матеріал про притягнення до 

адмін. відповідальності повернути до Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення 

в місті Києві для дооформлення. 

____________________________ 

Справа № 757/55625/20-п, суддя Шапутько 

Світлана Володимирівна. Судовий розгляд 

21.01.2021 

21. ТОВ «ТРК «РИТМ», 

м. Рівне  

(НР № 00467-м від 

15.10.2019) 

багатоканальне ТБ, 

логотип:  

«ITV MEDIA GROUP» 

 

За результатами моніторингу мовлення 

за 13.11.2020 зафіксовано трансляцію (о 

19.22) сюжету, відокремленого на початку і 

наприкінці заставкою «Актуально», за 

участю суб’єкта виборчого процесу – 

кандидата на посаду Рівненського міського 

голови Віктора Шакирзяна про надання 

політичною партією «Рівне Разом» допомоги 

з благоустрою території навколо Свято-

Воскресенського собору в місті Рівному. 

Вищезазначений сюжет містить приховану 

передвиборну агітацію, що є ознакою 

порушення ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57 Виборчого кодексу 

Відповідно до рішення 

НР № 1610 від 

10.12.2020 – взяти до 

відома. Протокол про 

адміністративні 

правопорушення № 45 

від 03.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

Рівненський міський суд Рівненської області 

(справа № 569/20949/20). Суддя Крижова Оксана 

Григорівна (застосувати адмінстягнення у вигляді 

штрафу 170 грн). 
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України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

22. ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН»,  

м. Суми (НР № 00650-

м від 19.09.2018) 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «V» 
 

 

За результатами моніторингу мовлення 

за 15.11.2020 (у день голосування, ІІ тур 

виборів) зафіксовано трансляцію (о 06.00, з 

повтором о 19.00) інформаційної передачі 

«Тиждень», в якій 7 сюжетів із 14-ти 

створено за участю Сумського міського 

голови Олександра Лисенка, який є 

суб’єктом виборчого процесу – кандидатом 

на посаду Сумського міського голови. 

Зокрема, у сюжеті, що транслювався о 06.39 

(з повтором о 19.58) привертається увага 

глядачів до участі О. Лисенка у висадці 

калинової алеї у сквері ім. Тараса Шевченка 

м. Суми, що не належить до повноважень 

міського голови. 

           Ознаки порушення ліцензіатом вимог:  

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

третьої статті 52, частини четвертої статті 57, 

частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу 

України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

Відповідно до рішення 

НР № 1609 від 

10.12.2020 – взяти до 

відома. Протоколи про 

адміністративне 

правопорушення № 41 

від 03.12.2020, № 42 від 

03.12.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

Зарічний районний суд м. Сум (справа  

№ 591/7952/20). Суддя Капкін Олександр 

Борисович (застосувати адмінстягнення у вигляді 

штрафу 170 грн). 

23. ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ІНТЕР», м. Київ  

(НР № 00290-м від 

23.08.2018) 

загальнонаціональне 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «ІНТЕР» 

 

 

За результатами моніторингу мовлення 

за 13.11.2020 о 20.44 в інформаційній 

передачі «Подробиці тижня», в рубриці 

«Вибори  2020», зафіксовано трансляцію 

сюжету, присвяченого другому туру виборів 

у м. Одесі. 

Промова членів партії «Опозиційна 

платформа – За життя»: Н. Шуфрича, Н. 

Королевської, Ю. Бойка, М. Скорика містила 

приховану передвиборну агітацію і 

Відповідно до рішення 

НР № 1531 від 

10.12.2020 – взяти до 

відома. Протокол про 

адміністративні 

правопорушення № 40 

від 03.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

Шевченківський районний суд м. Києва (справа № 

761/41067/20). Суддя Слободянюк Павло 

Леонідович, судовий розгляд 22.01.2021.  
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супроводжувалась символікою партії та 

агітаційним матеріалом (на плакаті, 

розташованому на задньому плані, зазначено: 

«Голосуй за нового мэра! Голосуй за 

Николая Скорика!»).  

Ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України; 

правопорушення. 

 

24. ТОВ «ТРК «112-ТВ», 

м. Київ (НР № 00076-м 

від 22.07.2013) 

супутникове ТБ, 

логотип:  

«112 УКРАЇНА» 

 

За результатами моніторингу мовлення 

за 13.11.2020 зафіксовано трансляцію в 

телеефірі (о 12.33, 12.39, 12.59 та 15.00) 

сюжетів, що містять приховану 

передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог: 

- частини четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

Відповідно до рішення 

НР № 1612 від 

10.12.2020 – взяти до 

відома.  

        Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 46 

від 03.12.2020 та № 47 

від 03.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

Шевченківський районний суд міста Києва (справи 

№№ 761/41062/20, 761/41064/20). Суддя  

Сидоров Євгеній Вікторович, судовий розгляд 

15.01.2021 

25. ТОВ «ТРК «112-ТВ», 

м. Київ 

(НР № 00076-м від 

22.07.2013) 

супутникове ТБ, 

логотип:  

«112 УКРАЇНА» 

 

 

За результатами моніторингу мовлення за 

20.11.2020 зафіксовано трансляцію в 

телеефірі (о 03.14, 10.38, 11.18, 14.28) 

сюжетів, що містять приховану 

передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог:  

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1697 від 

23.12.2020 - 1. Взяти до 

відома результати 

перевірки. 

2. Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 50 

від 17.12.2020, № 51 від 

17.12.2020, № 52 від 

17.12.2020, № 53 від 

Шевченківський районний суд міста Києва (справи 

№№ 761/172/21, 761/174/21, 761/175/21, 

761/177/21). Суддя Чайка Олена Сергіївна, 

11.01.2021 призначено склад суду 
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17.12.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

 

26. ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 

26.06.2016) 

супутникове ТБ, 

логотип: «NEWSONE» 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 20.11.2020 зафіксовано 

трансляцію в телеефірі сюжетів (о 10.38, 

11.17), що містять приховану передвиборну 

агітацію, що є ознаками порушення 

ліцензіатом вимог: 

- частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого Кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1698 від 

23.12.2020 - 1. Взяти до 

відома результати 

перевірки. 

2. Протоколи про 

адміністративні 

правопорушення № 54 

від 17.12.2020, № 55 від 

17.12.2020 направити до 

суду для розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення. 

Солом`янський районний суд м. Києва (справи 

№№ 760/28678/20, 760/28680/20). Суддя 

Застрожнікова Катерина Сергіївна (провадження 

про притягнення до адмінвідповідальності  

закрити у зв`язку із відсутністю події та складу 

адмінправопорушення). 

27.  ТОВ «ТРК «ЮГ»,  

м. Бердянськ 

Запорізької обл. 

(НР № 00984-м від 

19.12.2016) 

ефірне ТБ, логотип: 

«ЮГ» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення за 22.11.2020 (у день голосування) 

зафіксовано трансляцію (об 11.00) 

інформаційної передачі «Події тижня», що 

містить сюжети,  створені за участю суб’єкта 

виборчого процесу – кандидата на посаду 

Бердянського міського голови Олександра 

Свідла, містять приховану передвиборну 

агітацію та транслювались у день 

голосування, що є ознаками порушення 

ліцензіатом вимог: 

-  частин четвертої, п’ятої статті 51, частини 

третьої статті 52, частини четвертої статті 57, 

частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу 

України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1700 від 

23.12.2020 – взяти до 

відома результати 

перевірки. 

Протокол про 

адміністративне 

правопорушення № 56 

від 17.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справи про 

адміністративне 

правопорушення. 

 

Бердянський міськрайонний суд Запорізької 

області (справа № 310/9496/20). Суддя Прінь Інна 

Павлівна (застосувати адмінстягнення у вигляді 

штрафу 170 грн). 
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28.  ТОВ «ТРК «ТВА»,  

м. Чернівці  

(НР № 01569-м від 

06.12.2019) 

багатоканальне ТБ, 

логотип: «ТВА» 

 

 

За результатами моніторингу 

мовлення 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, частини 

четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України; 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до рішення 

НР № 1646 від 

23.12.2020 - взяти до 

відома результати 

перевірки. Протокол 

про адміністративні 

правопорушення № 49 

від 16.12.2020 

направити до суду для 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

Шевченківський районний суд м. Чернівців (справа 

№ 727/75/21). Суддя Літвінова Олександра 

Геннадіївна, судовий розгляд 02.02.2021.  

 

 


