
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1885 

 

01.10.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 27 
 

Про виконання постанови  

cтаршого державного виконавця  

відділу примусового виконання рішень 

Державної виконавчої служби України  

 

Постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання 

рішень Державної виконавчої служби України ВП №39845895 від 18.09.2013 

зобов’язано Національну раду вирішити питання щодо продовження строку дії 

ліцензії на мовлення серії НР № 0988-м від 28.05.2004 з урахуванням фактів, 

встановлених при розгляді справ № 2а-3272/11/0170/1 та № 2а-7848/11/0170/2, 2а-

14745/11/0170/17.  

Відповідно до ч. 6 ст. 72 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” 

Національна рада може застосувати до телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги такі санкції: оголошення попередження, стягнення штрафу, 

подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення. 

Відповідно до рішень Національної ради від 07.12.2000 № 16/2, 05.12.2007  

№ 1748 та від 15.12.2010 № 1867 до ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія”,  

м. Сімферополь, АР Крим, було застосовано санкції. Зазначені рішення є чинними 

і не скасовані у встановленому законом порядку. 

Згідно з п. „б” ч. 7 ст. 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” 

Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії 

ліцензії на мовлення лише за умови, якщо протягом дії ліцензії ліцензіат 

порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення 

повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не 

скасовані у визначеному законодавством порядку та відповідними судовими 

рішеннями.  

Розглянувши заяву та документи ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія”,  

м. Сімферополь, АР Крим, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 0988-м від 28.05.2004, керуючись п. „б” ч. 7 ст. 33 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, ст. 14, 17, 24 Закону України „Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада       

 

 



 

вирішила: 

1. Відмовити ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія”, м. Сімферополь,  

АР Крим, у продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 0988-м від 

28.05.2004. 

2. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку підготувати 

необхідні матеріали для оголошення конкурсу на мовлення з використанням 

частот: 37 ТВК у м. Новій Петрівці, Р=0,1 кВт, 31 ТВК у м. Совєтському, Р=0,1 

кВт, 33 ТВК у м. Чорноморському, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення по 24 години на 

добу. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, правового забезпечення та науково-технічного і частотного 

розвитку.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Т.в.о. відповідального секретаря  

Національної ради     /підпис/  М. Фартушний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


