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ПОЛОЖЕННЯ 

про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за 

порушення умов ліцензії та/або законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає порядок позасудового скасування санкції 

„оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) до 

телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов 

ліцензії та/або чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення. 

 

2. У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні: 

 

документальні свідчення – документи, які підтверджують припинення 

ліцензіатом порушень, що стали підставою для оголошення попередження, а 

також про вжиті ним заходи щодо недопущення таких порушень в 

майбутньому (проведення консультацій та навчань співробітників, рішення 

редакційної ради з приводу застосування санкції Національної ради, 

запровадження внутрішніх правил щодо запобігання вчиненню порушень, 

публічні вибачення перед аудиторією тощо); 
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системний порушник - ліцензіат, який на дату подання заяви про 

скасування санкції „оголошення попередження” має дві і більше санкцій 

(оголошення попередження, стягнення штрафу), які не скасовані у визначеному 

законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями. 

 

3. Санкція „оголошення попередження”, застосована за порушення умов 

ліцензії та/або вимог чинного законодавства у сфері телебачення і 

радіомовлення вважається автоматично скасованою і не враховується під час 

подальшої діяльності ліцензіата, якщо було прийнято рішення про продовження 

терміну дії ліцензії (щодо якої було визначено санкції).  

 

ІІ. Подання заяви про  

скасування санкції „оголошення попередження” 

 

1. Скасування санкції „оголошення попередження” відбувається за 

ініціативою ліцензіата. 

 

2. Для розгляду питання про скасування санкції „оголошення 

попередження” ліцензіат подає до Національної ради заяву про скасування 

санкції „оголошення попередження” (далі – Заява) за формою згідно з 

додатком до цього Положення. 

 

3. До Заяви ліцензіат повинен додати документальні свідчення, які 

підтверджують, що на дату подання Заяви до Національної ради ліцензіатом 

припинено порушення, які стали підставою для застосування Національною 

радою санкції та інформацію про заходи, які було вжито ліцензіатом для 

запобігання вчиненню порушень. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0318-12/print#n46
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0318-12/print#n46
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ІІІ. Розгляд заяви про  

скасування санкції „оголошення попередження” 

 

1. Під час розгляду Заяви враховується факт виконання ліцензіатом 

рішення Національної ради щодо припинення порушень, які стали підставою 

для застосування санкції, а також інформація про заходи попередження та 

запобігання вчиненню порушень. 

 

2. За результатами розгляду Заяви Національна рада приймає рішення: 

 

про скасування санкції „оголошення попередження”; 

 

про відмову у скасуванні санкції „оголошення попередження”. 

 

3. Національна рада приймає рішення про відмову у скасуванні санкції 

„оголошення попередження” у випадку, якщо: 

 

ліцензіат є системним порушником; 

 

порушення, за яке застосовано санкцію, не було припинено ліцензіатом у 

строк, визначений рішенням Національної ради та/або протягом року після 

застосування санкції, ліцензіатом було вчинено порушення тих самих положень 

законодавства; 

 

ліцензіат оскаржує або оскаржив рішення Національної ради, яким 

оголошено попередження, у судовому порядку; 

 

до закінчення строку дії ліцензії залишилось менше одного року та/або з 

часу застосування Національною радою відповідної санкції минуло менше 

одного року; 
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до Заяви не надано документальні свідчення. 

 

4. Строк розгляду Заяви Національною радою не повинен перевищувати 

шести місяців з дати її надходження. 

 

5. У випадку подання ліцензіатом Заяви щодо зняття санкції „оголошення 

попередження” за порушення вимог частини другої статті 6 та/або статті 62 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, така Заява повертається 

заявнику без її розгляду на засіданні Національної ради. 

 

 

Т.в.о. начальника  

управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення                /підпис/          Дмитро ШВИДЧЕНКО 

 


