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РОЗМІРИ ШТРАФІВ, 

які можуть накладатися на телерадіоорганізації  

та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства  

про телебачення і радіомовлення  
 

1. Розрахунок розмірів штрафів, які можуть накладатися на провайдерів 

програмної послуги, проводиться за такою формулою: 

 

LNSP  , 

де  Р — розмір штрафу, гривень; 

S — розмір мінімальної заробітної плати, гривень;  

L — коефіцієнт, який враховує групи порушень; 

N — коефіцієнт врахування кількості населення, яке проживає на  

території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної 

одиниці: 
 

Кількість населення на території 

розповсюдження програмної послуги, до 

якої входять населені пункти 

(адміністративно-територіальні од.), тис. 

осіб 

Значення 

коефіцієнта 

N 

Значення коефіцієнта L 

групи порушень 

І ІІ ІІІ ІV 

до 20  5 0,4 0,3 0,25 0,2 

20 – 50  10 0,4 0,3 0,25 0,2 

50 – 100 25 0,4 0,3 0,25 0,2 

100 – 300 50 0,4 0,3 0,25 0,2 

300 – 500 100 0,4 0,3 0,25 0,2 

500 – 1000 200 0,4 0,3 0,25 0,2 

1000 і більше 400 0,4 0,3 0,25 0,2 

Для м. Києва 500 0,4 0,3 0,25 0,2 

 

2. Розрахунок розмірів штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації, проводиться за такою формулою: 
 

LnSP  2,0 , 
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де  Р — розмір штрафу, гривень; 

S — розмір мінімальної заробітної плати, гривень;  

L — коефіцієнт, який враховує групи порушень; 

n — коефіцієнт, який враховує територіальні особливості  мовлення  

 

Мовлення Значення 

коефіцієнта 

n 

Значення коефіцієнта L 

групи порушень 

І ІІ ІІІ ІV 

місцеве 100 0,4 0,3 0,25 0,2 

регіональне 250 0,4 0,3 0,25 0,2 

супутникове 250 0,4 0,3 0,25 0,2 

загальнонаціональне 2000 0,4 0,3 0,25 0,2 

     

 3. В разі, якщо сума нарахованого розміру  штрафу  перевищує      

нарахований розмір ліцензійного збору (відповідно до Методики розрахунку 

розміру ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати 

за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 412 (Офіційний вісник України, 

2011 р., № 28, ст. 1196) на момент прийняття рішення про накладання 

штрафу, ліцензіат сплачує штраф у розмірі нарахованого ліцензійного збору 

згідно з Методикою. 

 

Види порушень, за які можуть накладатися штрафи 

на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги  

 

4. На провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення накладаються штрафи за наступні види 

порушень: 

І група – за порушення частини дев’ятої статті 39, частини восьмої статті 

40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

ІІ група – за порушення частини п’ятої статті 39, частин другої, п’ятої 

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

ІІІ група – за порушення частини сьомої статті 39, частини четвертої 

статті 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

ІV група – за порушення частини восьмої статті 39 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

5. На телерадіоорганізації за порушення законодавства про телебачення і 

радіомовлення накладаються штрафи за наступні види порушень: 

І група – за порушення частини п’ятої статті 43 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»; 
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ІІ група – за порушення абзацу сьомого частини другої статті 6, частини 

першої статті 9, частини дев’ятої статті 23, частин четвертої, восьмої статті 

28, частини чотирнадцятої статті 35, частини четвертої статті 39, частин 

третьої, четвертої статті 43, частин першої – третьої статті 46, частини п’ятої 

статті 48, статті 50, пункту «б» частини першої статті 59, частин першої, 

другої статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

ІІІ група – за порушення частини п’ятої статті 6, частини сьомої статті 

27, частин першої – четвертої статті 48 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»;  

ІV група – за порушення частини четвертої статті 35, частини першої 

статті 43, частини шостої статті 57 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

6. У разі порушення декількох вимог законодавства різних груп 

одночасно накладається штраф у розмірі, який відноситься до вищої групи. 

 

_____________________________ 

 


