
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

11.06.2015                                             м. Київ                                              № 743 
 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

13 липня 2015 року 

за № 828/27273 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження розмірів штрафів, 

які можуть накладатися на телерадіоорганізації  

та провайдерів програмної послуги  

за порушення законодавства про телебачення 

і радіомовлення 

 

Керуючись частиною десятою статті 72 Закону України “Про телебачення 

і радіомовлення”, статтею 17, частиною другою статті 24 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити розміри штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, що додаються. 
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2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

3. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після 

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

4. Це рішення набирає чинності після погодження розмірів штрафів 

Кабінетом Міністрів України, але не раніше дня його офіційного 

опублікування.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Г. Шверка. 

 

 

Голова         Ю. Артеменко 
 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

11 червня 2015 року № 743  
 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

13 липня 2015 року 

за № 828/27273 

 

 

 

 

 

РОЗМІРИ ШТРАФІВ,  

які можуть накладатися на телерадіоорганізації  

та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства  

про телебачення і радіомовлення 

 

Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого 

розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 
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(зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення 

штрафу і складає: 
 

15 відсотків – за вчинення ліцензіатом порушень, передбачених абзацами 

другим – шостим частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення” (далі – Закон); 
 

10 відсотків – за вчинення ліцензіатом порушень, передбачених абзацами 

сьомим – дванадцятим частини другої, частиною третьою статті 6 Закону; 
 

5 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії. 
 

У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними 

способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною 

концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого 

нарахованого розміру ліцензійного збору. 
 

У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами 

розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією 

мовлення на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом 

складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення. 
 

 

Начальник юридичного управління                                       У. Фещук 


