
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 500 

 

28.07.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 13  

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса  

(НР № 01445-м від 06.12.2018) 

 

За результатами розгляду позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса (НР № 01445-м від 06.12.2018, багатоканальне мовлення, 

логотип: напис літерами червоного кольору «Телеканал «Здоровье» у стилістиці 

журналу колишнього СРСР «Здоровье», Акт № 207 від 11.11.2021), Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

13.01.2022 ухвалила рішення № 6, яким було визнано порушення ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та 

в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

а також визнано наявність розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, 01.09.2021, 08.09.2021 та застосовано до ліцензіата 

санкцію «стягнення штрафу» у розмірі:  

25 % (100 480,56 грн (сто тисяч чотириста вісімдесят гривень 56 копійок)) – 

за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).  

На виконання пункту 6 рішення Національної ради від 13.01.2022 № 6 

ліцензіату було надіслано рішення щодо сплати штрафу та усунення порушень 

законодавства рекомендованою поштою (вих. № 17/47 від 14.01.2022), яке, за 

інформацією Укрпошти, ліцензіатом було отримано. 

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, у тридцятиденний термін з дня 

повідомлення Національною радою про прийняте рішення щодо стягнення 

штрафу не сплатило до Державного бюджету України штраф, нарахований у 

розмірі 100 480,56 грн (сто тисяч чотириста вісімдесят гривень 56 копійок), отже 

ліцензіат не виконав пункт 4 рішення Національної ради від 13.01.2022 № 6.   

До того ж ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, 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 вищевикладене та рішення Національної ради від 13.01.2022  

№ 6, 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 «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, пункту 4 рішення 

Національної ради від 13.01.2022 № 6. 

2. Звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, 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 юридичне управління, управління 

організаційного та документального забезпечення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління представників Національної ради, управління ліцензування. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 
 


