
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1427 

 

17.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 27 
 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

«ТРК «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ,  

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.  

(НР № 00863-м від 25.04.2016,  

ефірне радіомовлення, позивні: «ЄВРОПА ПЛЮС ДНІПРО») 

 

09.02.2017 Національна рада за результатами позапланової перевірки 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ,  

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., ухвалила рішення № 95, яким було 

визнано порушення частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (оскільки частка пісень державною мовою протягом доби склала 

16,36 %) та застосувала санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому 

від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не 

враховуючи умов (зменшення/збільшення): 5 % – 33 600,00 грн (тридцять три 

тисячі шістсот гривень) – за вчинення порушень, передбачених частиною 

одинадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Пунктом третім рішення Національної ради від 09.02.2017 № 95 

передбачено, що відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У 

ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., має сплатити до 

Державного бюджету України штраф у розмірі 33 600,00 грн (тридцять три 

тисячі шістсот гривень). 

На виконання пункту п’ятого зазначеного вище рішення Національної ради 

16.02.2017 ліцензіату було надіслано рішення та розпорядження щодо сплати 

штрафу та усунення порушень законодавства рекомендованою поштою з 

повідомленням (вих. № 17/237), яке, за інформацією Укрпошти, ліцензіатом було 

отримано 21.02.2017.   

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл., у тридцятиденний термін з дня повідомлення про 

прийняте рішення та розпорядження щодо сплати штрафу не сплатило до 

Державного бюджету України штраф, нарахований у розмірі 33 600,00 грн 

(тридцять три тисячі шістсот гривень), отже ліцензіат не виконав пункт третій 

рішення Національної ради від 09.02.2017 № 95.  

Станом на 24.07.2017 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, 

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., не надало Національній раді 

документального підтвердження факту сплати штрафу.  



У разі відмови ліцензіатом від сплати штрафу штраф стягується за рішенням 

суду.   

Враховуючи викладене вище та рішення Національної ради від 09.02.2017 

№ 95, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради 

щодо стану виконання ліцензіатами рішень про накладення штрафів, керуючись 

частиною першою статті 70, частиною третьою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 13 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Звернутись до суду з позовом про стягнення штрафу з 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл. 

2. Юридичному управлінню забезпечити підготовку документів до суду. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення 

забезпечити належну відправку документів. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

організаційного та документального забезпечення, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


