
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 925 

 

15.07.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

МКП КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС»,  

м. Олешки (Цюрупинськ) Херсонської обл.  

(НР № 1355-п від 12.12.2013) 
 

За результатами позапланової виїзної перевірки діяльності МКП 

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС», м. Олешки (Цюрупинськ) 

Херсонської обл., Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) 26.11.2020 ухвалила рішення № 1477, 

яким було визнано порушення частини другої статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», а також визнано факт ретрансляції МКП 

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС», м. Олешки (Цюрупинськ) 

Херсонської обл., іноземної програми «Карусель», щодо якої Національна рада 

ухвалила рішення від 29.09.2016 № 2047, що зміст не відповідає вимогам 

законодавства України, та застосувала до ліцензіата санкцію «стягнення 

штрафу» у розмірі: 

25 % (8 238,75 грн (вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 75 копійок)) – 

за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (ретрансляція програм та передач, 

щодо яких Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає 

вимогам законодавства України відповідно до статті 42 цього Закону).  

На виконання пункту 7 рішення Національної ради від 26.11.2020 № 1477 

ліцензіату було надіслано копію рішення та розпорядження щодо сплати штрафу 

та усунення порушень законодавства рекомендованою поштою (вих. № 17/1654 

від 03.12.2020), яке, за інформацією Укрпошти, ліцензіатом було отримано 

08.12.2020.  

МКП КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС», м. Олешки (Цюрупинськ) 

Херсонської обл., у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною 

радою про прийняте рішення щодо стягнення штрафу не сплатило до 

Державного бюджету України штраф, нарахований у розмірі 8 238,75 грн (вісім 

тисяч двісті тридцять вісім гривень 75 копійок), отже ліцензіат не виконав пункт 

4 рішення Національної ради від 26.11.2020 № 1477.  

Станом на 23.06.2021 МКП КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС»,  

м. Олешки (Цюрупинськ) Херсонської обл., не надіслало 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 26.11.2020 

№ 1477, 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 МКП КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС»,  

м. Олешки (Цюрупинськ) Херсонської обл., пункту 4 рішення Національної ради 

від 26.11.2020 № 1477 та пункту 2 розпорядження щодо сплати штрафу та 

усунення порушень законодавства (вих. № 17/1654 від 03.12.2020). 

2. Звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з МКП 

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС», м. Олешки (Цюрупинськ) 

Херсонської обл. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати МКП 

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС», м. Олешки (Цюрупинськ) 

Херсонської 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. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління, управління фінансової та 

бухгалтерської служби. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


