
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 28 

 

13.01.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 1  

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

«ТРК «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ,  

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.  

(НР № 00863-м від 25.04.2016,  

ефірне радіомовлення, позивні: «ЄВРОПА ПЛЮС ДНІПРО») 

 

За результатами моніторингу ефірного добового радіомовлення 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл., від 15.11.2016 зафіксовано ознаки порушення 

ліцензіатом (НР № 00863-м від 25.04.2016) вимог частини другої статті 9 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 24.11.2016 рішенням  

№ 2465 було призначено позапланову перевірку «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/543 від 29.11.2016 

було здійснено позапланову перевірку «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У 

ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. (місцеве ефірне 

радіомовлення, позивні: «ЄВРОПА ПЛЮС ДНІПРО»), за результатами якої 

складено Акт № 02(IV)/ПП/Дп./П/16 від 16.12.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 15.11.2016 зафіксовано 

порушення вимог частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні 

радіомовлення (крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) 

повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною 

мовою в обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених 

протягом доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, 

поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00 (з 

дня набрання чинності Законом № 1421-VIII від 16.06.2016 частка пісень 

державною мовою, передбачена частиною другою статті 9, становить: протягом 

першого року - 25 відсотків, протягом другого року - 30 відсотків, протягом 

третього року - 35 відсотків) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки частка пісень державною мовою протягом доби склала 16,36 %. 

Порушення частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно 

з частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і 
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радіомовлення» (За невиконання вимог, передбачених частинами першою- 

третьою та п’ятою статті 9 цього Закону, телерадіоорганізація, що здійснює 

радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного 

збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення). 

У зв’язку з цим Національна рада 09.02.2017 ухвалила рішення № 95, яким 

визнала порушення частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та застосувала до ліцензіата санкцію «стягнення штрафу» у 

розмірі 33 600,00 грн (тридцять три тисячі шістсот гривень) – за вчинення 

порушень, передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень державною мовою 

протягом доби склала менше 25 %. 

На виконання пункту 6 рішення Національної ради від 09.02.2017 № 95 

ліцензіату було надіслано рішення та розпорядження про усунення порушень 

законодавства та сплату штрафу рекомендованою поштою (вих. № 17/237 від 

16.02.2017), яке, за інформацією Укрпошти, ліцензіатом було отримано 

21.02.2017.  

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл., у тридцятиденний термін з дня отримання рішення про 

стягнення штрафу не сплатила до Державного бюджету України штраф у розмірі 

33 600,00 грн (тридцять три тисячі шістсот гривень), отже ліцензіат не виконав 

пункт 3 рішення Національної ради від 09.02.2017 № 95. 

Натомість «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ,  

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., звернулась до Окружного 

адміністративного суду міста Києва з позовною заявою про визнання 

протиправним та скасування рішення Національної ради від 09.02.2017 № 95 

«Про результати позапланової перевірки «ТРК «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, 

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. (НР № 00863-м від 25.04.2016, ефірне 

радіомовлення, позивні: «ЄВРОПА ПЛЮС ДНІПРО»)». 

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 січня 2018 

року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного 

адміністративного суду від 11 квітня 2018 року, позовні вимоги 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл., було задоволено. 

Національна рада звернулась із касаційною скаргою, у якій просить 

скасувати рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 січня 

2018 року і постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 11 

квітня 2018 року та ухвалити нове рішення, яким відмовити 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл., у задоволенні позовних вимог. 

Постановою Верховного Суду від 14 грудня 2021 року було задоволено 

касаційну скаргу Національної ради, скасовано рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 31 січня 2018 року та постанову 

Київського апеляційного адміністративного суду від 11 квітня 2018 року, 

відмовлено у задоволенні позовних вимог «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 

У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. 
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Враховуючи вищевикладене, постановою Верховного Суду від 14 грудня 

2021 року встановлено правомірність рішення Національної ради від 09.02.2017 

№ 95 «Про результати позапланової перевірки «ТРК «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, 

м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. (НР № 00863-м від 25.04.2016, ефірне 

радіомовлення, позивні: «ЄВРОПА ПЛЮС ДНІПРО»)». 

Станом на день ухвалення цього рішення ліцензіатом не було вчинено 

жодних дій, спрямованих на виконання рішення Національної ради від 

09.02.2017 № 95, 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 постановою Верховного Суду від 14 

грудня 2021 року законної сили у Національної ради наявне право на звернення 

до суду із позовною заявою про стягнення штрафу. 

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

радіомовлення» з моменту прийняття Верховним Судом постанови від 

14.12.2021 у справі № 826/3197/17 нараховується пеня. 

Враховуючи викладене вище, рішення Національної ради від 09.02.2017  

№ 95, Постанову Верховного Суду (від 24.12.2021 вх. № 10/642), 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ 

ТОВ, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., пункту 3 рішення Національної 

ради від 09.02.2017 № 95 та пункту 2 розпорядження про усунення порушень 

законодавства та сплату штрафу (вих. № 17/237 від 16.02.2017). 

2. Звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» У ФОРМІ ТОВ, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської обл., пеню за кожен день прострочення сплати з моменту 

прийняття Верховним Судом постанови від 14.12.2021 у справі № 826/3197/17. 

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 фінансової та 

бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління організаційного та документального забезпечення, юридичне 

управління. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


