
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1327 

 

30.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 27 

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

ТОВ «ІНФО24», м. Київ 

(НР № 00319-м від 29.12.2011, супутникове мовлення, логотип: «ТВі») 

 

09.04.2015 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

(далі – Національна рада) ухвалила рішення № 510 про застосування санкції 

«оголошення попередження» за результатами моніторингу ефіру ТОВ 

«ІНФО24», м. Київ,  26.03.2015 та 30.03.2015 у зв’язку з порушенням вимог 

частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (відсутнє мовлення).   

Пунктом третім рішення від 09.04.2015 № 510 ТОВ «ІНФО24», м. Київ, було 

зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

Результатами моніторингу програмного наповнення ТОВ «ІНФО24»,  

м. Київ, від 18.06.2015 та 23.07.2015 зафіксовано відсутність мовлення, що є 

порушенням вимог частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та свідчить про неусунення 

порушень після винесення попередження, оголошеного 09.04.2015 рішенням  

№ 510, і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з 

абзацом 2 частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим Національна рада 13.08.2015 ухвалила рішення № 1205, 

яким визнала порушення ТОВ «ІНФО24», м. Київ, вимог частини сьомої статті 

27, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» у зв’язку з відсутністю мовлення за програмною концепцією  

24 год./добу, супутникове телебачення, логотип: «ТВі», що свідчить про 

неусунення порушень після винесення попередження, оголошеного 09.04.2015 

рішенням № 510, і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» 

згідно з абзацом 2 частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Пунктом другим рішення від 13.08.2015 № 1205  до ТОВ «ІНФО24», м. Київ, 

було застосовано санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 5 % від розміру 

ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи 

умов (зменшення/збільшення), на підставі Розмірів штрафів, які можуть 

накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за 

порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, згідно з додатком до 

рішення (розрахованим управлінням фінансової та бухгалтерської служби). 
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Пунктом третім рішення від 13.08.2015 № 1205 ТОВ «ІНФО24», м. Київ, 

було зобов’язано у тридцятиденний термін з дня отримання рішення про 

накладення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 

6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто грн). 

Пунктом четвертим рішення від 13.08.2015 № 1205 ТОВ «ІНФО24», м. Київ, 

було зобов’язано протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність 

до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення 

Національна рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

На виконання пункту п’ятого рішення від 13.08.2015 № 1205 ліцензіату було 

надіслано копію рішення та розпорядження про усунення порушень 

законодавства та сплату штрафу (вих. № 17/2337 від 20.08.2015). Рішення 

Національної ради від 13.08.2015 № 1205 було опубліковано на офіційному сайті 

Національної ради, відтак регулятор вчинив всі дії для повідомлення ліцензіата 

про прийняте рішення щодо стягнення штрафу. 

ТОВ «ІНФО24», м. Київ, у тридцятиденний термін з дня отримання рішення 

та розпорядження щодо сплати штрафу не сплатило до Державного бюджету 

України штраф, нарахований у розмірі 6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто грн), 

отже ліцензіат не виконав пункт третій рішення Національної ради від 13.08.2015 

№ 1205. 

ТОВ «ІНФО24», м. Київ, звернулось до Окружного адміністративного суду 

міста Києва з позовною заявою про визнання протиправним та скасування 

рішення Національної ради від 13.08.2015 № 1205 «Про стан виконання ТОВ 

«ІНФО 24», м. Київ, пункту третього рішення Національної ради від 09.04.2015 

№ 510 (НР № 00319-м від 24.12.2011, супутникове ТБ, логотип «ТВі»)». 

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.11.2020 у 

задоволенні адміністративного позову ТОВ «ІНФО24», м. Київ, було відмовлено 

в повному обсязі. Відповідне рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва від 12.11.2020 у справі № 826/23883/15 набрало законної сили 29.03.2021. 

Враховуючи вищевикладене, рішенням Окружного адміністративного суду 

міста Києва від 12.11.2020 встановлено правомірність рішення Національної 

ради від 13.08.2015 № 1205 «Про стан виконання ТОВ «ІНФО 24», м. Київ, 

пункту третього рішення Національної ради від 09.04.2015 № 510  

(НР №00319-м від 24.12.2011, супутникове ТБ, логотип «ТВі»)», а тому 

застосована даним рішенням санкція у вигляді стягнення штрафу є чинною та 

підлягає виконанню  ТОВ «ІНФО24», м. Київ. 

Станом на день ухвалення цього рішення ліцензіатом не було вчинено 

жодних дій, спрямованих на виконання рішення Національної ради від 

13.08.2015 № 1205, та відповідно не було сплачено у добровільному порядку 

розмір штрафу, встановленого вищевказаним рішенням, що є підставою для 

звернення Національної ради до суду із позовною заявою про стягнення штрафу. 

Таким чином, з моменту набрання рішенням Окружного адміністративного 

суду міста Києва від 12.11.2020 законної сили у Національної ради наявне право 

на звернення до суду із позовною заявою про стягнення штрафу. 
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Станом на день ухвалення цього рішення ТОВ «ІНФО24», м. Київ, не надало 

Національній раді документального підтвердження факту сплати штрафу.   

Відповідно до частини третьої статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» з моменту набрання законної сили (29.03.2021) рішенням 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.11.2020 у справі  

№ 826/23883/15 нараховується пеня.  

Враховуючи викладене вище та рішення Національної ради від 13.08.2015 

№ 1205, 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 ТОВ «ІНФО24», м. Київ, пункту третього рішення 

Національної ради від 13.08.2015 № 1205 і пункту другого розпорядження про 

усунення порушень законодавства та сплату штрафу (вих. № 17/2337 від 

20.08.2015).  

2. Звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з ТОВ «ІНФО24»,  

м. Київ, НР № 00319-м від 29.12.2011. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати ТОВ 

«ІНФО24», м. Київ, пеню за кожен день прострочення сплати з моменту 

набрання законної сили (29.03.2021) рішенням Окружного адміністративного 

суду міста Києва від 12.11.2020 у справі № 826/23883/15. 

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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


