
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1276 

 

08.09.2010                                                       м. Київ                                            Протокол № 19 

 

Про анулювання додатків 1, 5, 6, 6/а, 7, 8 

до ліцензії на мовлення НР № 1021-м від 28.10.2009 

 

На виконання Постанови Київського апеляційного адміністративного суду 

від 30.08.2010 у справі № 2а-1008/10/2670 за адміністративним позовом ТОВ 

„Телестудія „Служба інформації” та ТОВ „Телерадіокомпанія „Кіно ТВ” до 

Національної ради, треті особи з самостійними вимогами Товариство з 

обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ТелеРадіоСвіт”, 

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ „Телерадіокомпанія 

„НБМ”, третя особа без самостійних вимог Товариство з обмеженою 

відповідальністю „Телерадіокомпанія „Експрес-Інформ” про визнання 

протиправними і скасування рішень Національної ради №№ 120-211 від 

27.01.2010 та втрати чинності ліцензій на мовлення (ефірне телебачення) 

 НР № 1077-м від 30.01.2010, НР № 1078-м від 30.01.2010 та додатків 1, 5, 6, 6/а, 

7, 8 до ліцензії на мовлення (ефірне телебачення) НР № 1021-м від 28.10.2009, 

керуючись статтями 17, 24 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, ст. 7, ч. 1, п. „ґ” ч. 2, 3, 4 ст. 37  Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, ст. 13 Закону України „Про 

Судоустрій України”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати додатки 1, 5, 6, 7, 8 до ліцензії на мовлення (ефірне 

телебачення) НР № 1021-м від 28.10.2009, видані 30.01.2010 Товариству з 

обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ТелеРадіоСвіт”. 

2. Анулювати додаток 6/а від 11.03.2010 до ліцензії на мовлення (ефірне 

телебачення) НР № 1021-м від 28.10.2009. 

3. Письмово у триденний термін з моменту прийняття цього рішення 

повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія 

„ТелеРадіоСвіт” про анулювання його додатків 1, 5, 6, 7, 8 до ліцензії на 

мовлення (ефірне телебачення) НР № 1021-м від 28.10.2009, виданих 

30.01.2010, та додатка 6/а від 11.03.2010. 

4. Письмово у триденний термін з моменту прийняття цього рішення 

повідомити оператора телекомунікацій зазначеного ліцензіата та Концерн 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення про анулювання додатків 1, 5, 6, 7, 

8 до ліцензії на мовлення НР № 1021-м від 28.10.2009 та додатка 6/а від 

11.03.2010. 



5. Привести додаток 1 до ліцензії на мовлення НР № 1021-м від 28.10.2009 

у відповідність до рішення Національної ради № 2373 від 09.12.2009, додатки 5, 

6, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 1021-м від 28.10.2009 у відповідність до 

рішень Національної ради № 1958, 1961, 1965, 1985, 2011 від 07.10.2009. 

6. Доручити ліцензійно-реєстраційному департаменту повідомити 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія 

„ТелеРадіоСвіт” про можливість отримання у Національній раді приведених у 

відповідність до норм чинного законодавства додатків 1, 5, 6, 7, 8 до ліцензії на 

мовлення НР № 1021-м від 28.10.2009. 

7. При видачі Товариству з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „ТелеРадіоСвіт” приведених у відповідність додатків 1, 5, 

6, 7, 8 до ліцензії на мовлення (ефірне телебачення) НР № 1021-м від 

28.10.2009, додатки 1, 5, 6, 7, 8 (дата видачі додатків 30.01.2010) та додаток  

6/а від 11.03.2010 вважаються недійсними та вилучаються. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, юридичне управління. 

 
 
Голова Національної ради   /підпис/   В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/   Л. Мудрак 

 


