
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1902 

 

25.10.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл. 

(НР № 1681-м від 15.10.2012, багатоканальне мовлення, 

НР № 00285-м від 22.10.2014, супутникове мовлення) 
 

За результатами позапланової перевірки діяльності ВМП «ГОРИЗОНТ»,  

м. Первомайський Харківської обл., Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 06.07.2017 ухвалила 

рішення № 1218, яким було взято до відома наявність порушення частини п’ятої 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», та визнала 

порушення заборони на використання телерадіоорганізації для розпалювання 

національної та релігійної ворожнечі, а також недотримання обов’язку щодо 

поширення виключно об’єктивної інформації, наявність пропаганди 

винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження в аудіовізуальному творі «Олесь 

Бузина: жизнь вне времени», що транслювався в ефірі 21.01.2017, а також 

застосувала до ліцензіата санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 25%, 

розрахованому від розміру ліцензійного збору за вчинення порушень, 

передбачених частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки ліцензіат здійснював трансляцію аудіовізуального 

твору, що містить пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб 

за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації 

або раси, фізичного або майнового стану, розпалювання національної та 

релігійної ворожнечі. 

На виконання пункту 6 зазначеного вище рішення Національної ради 

24.07.2017 ліцензіату було надіслано копію рішення і розпорядження щодо 

сплати штрафу та усунення порушень законодавства рекомендованою поштою з 

повідомленням (вих. № 17/1479), яке 01.08.2017, за інформацією Укрпошти, 

ліцензіатом було отримано.  

ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл., у тридцятиденний 

термін з дня отримання рішення про стягнення штрафу не сплатило до 

Державного бюджету України штраф, нарахований у розмірі 84 621,00 грн 

(вісімдесят чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня), отже ліцензіат не 

виконав пункт 4 рішення Національної ради від 06.07.2017 № 1218.  
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Станом на 04.10.2018 ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський  

Харківської обл., не надало Національній раді документального підтвердження 

факту сплати штрафу.  

Додатково зауважимо, що ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський  

Харківської обл., звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва 

з адміністративним позовом до Національної ради, Державного агентства 

України з питань кіно, Експертної комісії з питань розповсюдження і 

демонстрування фільмів Державного агентства України з питань кіно про 

скасування рішення Національної ради від 06.07.2017 № 1218, скасування 

рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів 

Державного агентства України з питань кіно, оформленого протоколом № 150 

від 28.04.2017. 

Однак рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва у справі 

№ 826/11749/17 ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл., 

відмовлено у задоволенні позовних вимог. 

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду  

від 05.09.2018 відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ВМП «ГОРИЗОНТ» 

на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.05.2018. Отже, 

відповідно до норм статті 325 Кодексу адміністративного судочинства України 

рішення набрало законної сили. 

Таким чином, правомірність рішення Національної ради від 06.07.2017  

№ 1218 встановлено в судовому порядку. 

Відповідно до статті 75 Закону за кожен день прострочення сплати 

нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати 

ліцензіатом штрафу штраф стягується за рішенням суду.  

Враховуючи викладене вище та рішення Національної ради від 06.07.2017 

№ 1218, 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. Визнати порушення ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський  

Харківської обл., пункту 4 рішення Національної ради від 06.07.2017 № 1218.  

2. Звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з  

ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати  

ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл., пеню за кожен день 

прострочення сплати. 

4. Юридичному управлінню забезпечити підготовку документів до суду. 

5. Управлінню організаційного та документального забезпечення 

забезпечити належну відправку документів. 
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6. Виконання цього рішення покласти на управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління організаційного та документального забезпечення, юридичне 

управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


