
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 314 

 

16.02.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про невиконання ч. 4 ст. 35 Закону України  

„Про телебачення і радіомовлення” 

ТОВ міжрегіональною асоціацією  

теле- і радіомовників „Творче об’єднання  

„НАРТ”, м. Київ (НР № 1974 від  21.12.2004) 

 

 Розглянувши акт щодо неможливості здійснення 14.05.2010 

позапланової перевірки ТОВ міжрегіональної асоціації теле- і радіомовників 

„ТО НАРТ”, м. Київ (ефірне РМ на частоті 70,91 МГц у м. Вінниці та частоті 

68,08 МГц у м. Краматорську Донецької обл., позивні „Чесна хвиля – радіо 

Нарт”), враховуючи інформацію Українського державного центру 

радіочастот (УДЦР), керуючись частиною 7 статті 27, пунктом а) статті 59, 

частиною 5 статті 37, частиною першою статті 70, статтею 72, частиною 

першою статті 73, частиною першою статті 74 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтями 13, 17, 21 та частиною другою статті 

24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ міжрегіональною асоціацією теле- і 

радіомовників „ТО НАРТ”, м. Київ, частини 4 статті 35 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” (при виникненні підстав для переоформлення 

ліцензії на мовлення у зв’язку з організаційними змінами статусу та умов 

діяльності ліцензіата він зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії та відповідні 

документи, які підтверджують зазначені зміни). 

2. Відповідно до пункту б) частини 5 статті 37 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” звернутися до суду про анулювання ліцензії 

ТОВ міжрегіональної асоціації теле- і радіомовників „ТО НАРТ”, м. Київ,                 

НР № 1974 від 21.12.2004. 

3. У разі ухвалення судом рішення про анулювання ліцензії ТОВ 

міжрегіональної асоціації теле- і радіомовників „ТО НАРТ”, м. Київ,                 

НР № 1974 від 21.12.2004, вилучити ТОВ міжрегіональну асоціацію теле- і 

радіомовників „ТО НАРТ”, м. Київ, з Державного реєстру 

телерадіоорганізацій України.  

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ міжрегіональній 

асоціації теле- і радіомовників „ТО НАРТ”, м. Київ. 



5. Це рішення Національної ради й акт щодо неможливості здійснення 

позапланової перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ міжрегіональної 

асоціації теле- і радіомовників „ТО НАРТ”, м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення, контрольно-аналітичне управління, управління ліцензування 

телерадіомовлення 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради О. Головатенко. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 
 


