
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 257 

 

21.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

ПП «ТРК «СТЕК», м. Кропивницький (Кіровоград)  

(НР № 00004-п від 13.01.2014) 
 

За результатами позапланової виїзної перевірки діяльності ПП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТЕК», м. Кропивницький (Кіровоград), 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) 06.12.2018 ухвалила рішення № 2163, яким було визнано 

порушення пункту 2.3 розділу ІІ Положення, частин другої та п’ятої статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та оголошено попередження, 

а також визнала факт ретрансляції ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТЕК»,  

м. Кропивницький (Кіровоград), іноземних програм «Сарафан», «КXL», 

«Домкино», «Карусель», «RTG TV», «ТНТ», «Индия ТВ», «Ностальгия», щодо 

яких Національною радою прийняті рішення від 11.02.2016 № 140, від 23.07.2015 

№ 1147, від 29.09.2016 № 2047, від 14.04.2016 № 533, від 17.07.2014 № 297, від 

17.03.2016 № 334, від 28.07.2016 № 1707, що зміст не відповідає вимогам 

законодавства України, та 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 ретранслюються іноземні 

програми, щодо яких Національною радою прийняті рішення, що зміст не 

відповідає вимогам законодавства України. 

На виконання пункту 7 зазначеного вище рішення Національної ради 

11.12.2018 ліцензіату було надіслано копію рішення і розпорядження щодо 

сплати штрафу та усунення порушень законодавства рекомендованою поштою з 

повідомленням (вих. № 17/1973), яке, за інформацією Укрпошти, ліцензіатом 

було отримано 21.12.2018.  

ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТЕК», м. Кропивницький (Кіровоград), у 

тридцятиденний термін з дня прийняття цього рішення про стягнення штрафу не 

сплатило до Державного бюджету України штраф, нарахований у розмірі 

24 012,50 грн (двадцять чотири тисячі дванадцять гривень п’ятдесят копійок), 

отже ліцензіат не виконав пункт 5 рішення Національної ради від 06.12.2018  

№ 2163.  

Станом на 07.02.2019 ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТЕК»,  

м. Кропивницький (Кіровоград), не надало Національній раді документального 

підтвердження факту сплати штрафу.  



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 06.12.2018 

№ 2163, 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. Перенести розгляд питання «Про звернення до суду про стягнення 

штрафу з ПП «ТРК «СТЕК», м. Кропивницький (Кіровоград) (НР № 00004-п від 

13.01.2014)» на наступне засідання Національної ради для з’ясування обставин 

справи. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління організаційного та документального забезпечення, юридичне 

управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 


