
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 888 

 

22.12.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 23  

 

Про звернення до суду про стягнення штрафу з 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ  

(НР № 01544-м від 08.11.2019, 

супутникове мовлення, логотип: «НАШ»,  

Акт перевірки № 77 від 12.03.2021) 

 

За результатами розгляду позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 

365», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019, супутникове 

мовлення, логотип: «НАШ», Акт № 77 від 12.03.2021), Національна рада 

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

27.05.2021 ухвалила рішення № 685, яким було визнано порушення ТОВ «НАШ 

365», м. Київ, абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а), в) та з) 

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

частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» та визнано 

наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у 

висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

15.12.2020 і 16.12.2020, і застосовано до ліцензіата санкцію «стягнення 

штрафу» у розмірі:  

25 % (114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 

копійок)) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (заклики до розв’язування 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової 

чи релігійної ворожнечі та ненависті). 

На виконання пункту 6 рішення Національної ради від 27.05.2021 № 685 

ліцензіату було надіслано це рішення і розпорядження щодо сплати штрафу та 

усунення порушень законодавства рекомендованою поштою (вих. № 17/972 від 

03.06.2021), яке, за інформацією Укрпошти, ліцензіатом було отримано 

11.06.2021. 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у тридцятиденний термін з дня повідомлення 

Національною радою про прийняте рішення щодо стягнення штрафу не 

сплатило до Державного бюджету України штраф, нарахований у розмірі 114 

067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок), отже 

ліцензіат не виконав пункт 6 рішення Національної ради від 27.05.2021 № 685. 
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ТОВ «НАШ 365», м. Київ, звернулось до Окружного адміністративного 

суду міста Києва з позовною заявою про визнання протиправним та скасування 

рішення Національної ради від 27.05.2021 № 685 «Про результати позапланової 

безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019, 

супутникове мовлення, логотип: «НАШ», Акт перевірки № 77 від 12.03.2021) і 

розпорядження щодо сплати штрафу та усунення порушень законодавства  

(вих. № 17/972 від 03.06.2021) 

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.10.2022 у 

задоволенні адміністративного позову ТОВ «НАШ 365», м. Київ, було 

відмовлено. Відповідне рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва у справі № 640/17141/21 набрало законної сили 01.12.2022. 

Враховуючи вищевикладене, рішенням Окружного адміністративного суду 

міста Києва від 31.10.2022 встановлено правомірність рішення Національної 

ради від 27.05.2021 № 685 «Про результати позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019,супутникове мовлення, 

логотип: «НАШ», Акт перевірки № 77 від 12.03.2021)», а тому застосована 

даним рішенням санкція у вигляді стягнення штрафу є чинною та підлягає 

виконанню ТОВ «НАШ 365», м. Київ. 

Станом на день ухвалення цього рішення ліцензіатом не було вчинено 

жодних дій, спрямованих на виконання рішення Національної ради від 

27.05.2021 № 685, 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 31.10.2022 законної сили у Національної ради наявне 

право на звернення до суду із позовною заявою про стягнення штрафу. 

До того ж ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 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 27.05.2021 

№ 685, 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 «НАШ 365», м. Київ, пункту 4 рішення 

Національної ради від 27.05.2021 № 685 і розпорядження щодо сплати штрафу 

та усунення порушень законодавства (вих. № 17/972 від 03.06.2021). 
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2. Звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з ТОВ «НАШ 

365», м. Київ. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати ТОВ 

«НАШ 365», м. Київ, пеню за кожен день прострочення сплати з 01.12.2022. 

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. 

 

 
Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 


