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НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 521 

 

28.04.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл.  

(НР № 00187-м від 15.09.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «РАІ») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл. (ліцензія на мовлення НР № 00187-м 

від 15.09.2018), за 24.03.2021 у часові проміжки 18:43-18:45, 19:56-19:58 та 

21:17-21:19 зафіксовано трансляцію передвиборної агітації кандидата у народні 

депутати України Кошулинського Р.В. (зареєстрований в одномандатному 

виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України) без 

використання титрування та/або перекладу на українську жестову мову, що є 

ознакою порушення ліцензіатом вимог: частини сьомої статті 55 Виборчого 

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

телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 08.04.2021 рішенням № 391 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «РАІ», м. Бурштин 

Івано-Франківської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/122 від 09.04.2021 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «РАІ», м. Бурштин 

Івано-Франківської обл., за результатами якої складено Акт № 113 від 

15.04.2021.   

Повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки було 

направлено ліцензіату листом (вих. № 21/04/01 від 09.04.2021). 

У ході перевірки на підставі моніторингу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл., за 24.03.2021 у проміжки часу 18:43-

18:45, 19:56-19:58 та 21:17-21:19 в блоках, у яких розміщена передвиборна 

агітація (позначена на початку та наприкінці блоку), зафіксовано передвиборну 

агітацію кандидата в народні депутати по 87-ому одномандатному виборчому 

округу Кошулинського Р.В., що є порушенням: 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- частини сьомої статті 55 Виборчого кодексу України (Матеріали 

передвиборної агітації з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів 

масової інформації повинні титруватися та/або перекладатися на українську 
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жестову мову з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями 

зору та слуху з урахуванням вимог, встановлених Національною радою України 

з питань телебачення і радіомовлення). 

Відповідно до частини першої статті 212-9, абзацу двадцять третього 

пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, розділів ІV, 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 від 08.02.2012 № 115 (зі змінами), зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626, уповноваженою 

особою Національної ради під час здійснення позапланової виїзної перевірки 

складено протоколи про адміністративні правопорушення № 1 від 15.04.2021, 

№ 2 від 15.04.2021, № 3 від 15.04.2021. 

Розглянувши Акт № 113 від 15.04.2021 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл., керуючись абзацом 

третім частини четвертої статті 49, частиною сьомою статті 55 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), зареєстрованої в 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до відома результати перевірки ТОВ «ТРК РАІ», м. Бурштин 

Івано-Франківської обл. 

2. Протоколи про адміністративні правопорушення № 1 від 15.04.2021,  

№ 2 від 15.04.2021, № 3 від 15.04.2021 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 «ТРК РАІ», м. Бурштин Івано-

Франківської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК РАІ», 

м. Бурштин Івано-Франківської обл. 
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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 члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 

 


