
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 957 

 

25.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про винесення на громадське обговорення  

проекту щодо розмірів штрафів,  

які можуть накладатися на  

телерадіоорганізації та провайдерів  

програмної послуги за порушення законодавства  

про телебачення і радіомовлення 

 

Розглянувши проект щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, керуючись статтею 17 та 

частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, частинами шостою та восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 9, 13 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Національна рада  

вирішила: 

1. Взяти за основу проект щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися 

на телерадіоорганізації  та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення (додається).  

2. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити на офіційному 

сайті Національної ради проект щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися 

на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, та аналіз регуляторного впливу 

для громадського обговорення.  

3. Встановити термін для громадського обговорення – один місяць з дня 

оприлюднення. 

4. Розглянути це питання на засіданні Національної ради не пізніше 

06.11.2014. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г.Шверка. 
 

 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 



Додаток 

до рішення Національної ради  

25.09.2014 № 957 
Проект 

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 1 0,75 0,5 0,25 

20 – 50  10 1 0,75 0,5 0,25 

50 – 100 25 1 0,75 0,5 0,25 

100 – 300 50 1 0,75 0,5 0,25 

300 – 500 100 1 0,75 0,5 0,25 

500 – 1000 200 1 0,75 0,5 0,25 

1000 і більше 400 1 0,75 0,5 0,25 

Для м. Києва 500 1 0,75 0,5 0,25 

Україна 1000 1 0,75 0,5 0,25 
 

2. Розрахунок розмірів штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації, що здійснюють телевізійне мовлення, проводиться за 

такою формулою: 
 

LnSP  2,0 , 
 

де  Р – розмір штрафу, гривень; 

S – розмір мінімальної заробітної плати, гривень;  

L – коефіцієнт, який враховує групи порушень; 

n – коефіцієнт, який враховує територіальні особливості мовлення  



 

Види мовлення Значення 

коефіцієнта 

n 

Значення коефіцієнта L 

групи порушень 

І ІІ ІІІ ІV 

місцеве 100 1 0,75 0,5 0,25 

регіональне 250 1 0,75 0,5 0,25 

супутникове 250 1 0,75 0,5 0,25 

загальнонаціональне 2000 1 0,75 0,5 0,25 

 

3. Розрахунок розмірів штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації, що здійснюють радіомовлення, проводиться за такою 

формулою: 
 

LnSP  2,0 , 

де  Р – розмір штрафу, гривень; 

S – розмір мінімальної заробітної плати, гривень;  

L – коефіцієнт, який враховує групи порушень; 

n – коефіцієнт, який враховує територіальні особливості мовлення  

 

Види мовлення Значення 

коефіцієнта 

n 

Значення коефіцієнта L 

групи порушень 

І ІІ ІІІ ІV 

місцеве 100 1 0,75 0,5 0,25 

регіональне 250 1 0,75 0,5 0,25 

супутникове 250 1 0,75 0,5 0,25 

загальнонаціональне 2000 1 0,75 0,5 0,25 

 

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, частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»; 

 

ІІ група – за порушення частини п’ятої статті 6, частини п’ятої статті 39, 

частини 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»; 

 

ІІ група – за порушення абзацу сьомого частини другої статті 6, частини 

першої статті 9, частини чотирнадцятої статті 35, частин третьої, четвертої 

статті 43, 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 сьомої статті 27, частин четвертої, 

восьмої статті 28, частини четвертої статті 39, частин першої – третьої статті 46, 

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». 

 

У разі порушення ліцензіатом декількох вимог законодавства різних груп 

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

 
Вчинення ліцензіатом протягом року повторного порушення аналогічної 

норми тягне за собою накладання штрафу у подвійному розмірі. 
 

 
Заступник начальника 

управління правового забезпечення   /підпис/ О. Кондратенко 

 

 

 

 

 


