
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2062 

 

23.10.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про звернення до суду щодо  

анулювання ліцензій на мовлення 

серії НР № 0359-м від 27.04.2006  

та серії НР № 0360-м від 19.01.2004  

 

На адресу Національної ради надійшло звернення вх. № 15а/402-п від 

23.10.2013, що стосується діяльності ТОВ Телекомпанії „АТВ при Одеській 

національній академії зв’язку ім. О.С. Попова”, м. Одеса, та належним чином 

завірена копія свідоцтва про смерть Баранова Віталія Павловича, який помер 

07.03.2009.  

 Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми, умов діяльності 

ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника 

(співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати 

Національній  раді заяву про переоформлення ліцензії  на  мовлення разом із 

документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують 

зміну. 

ТОВ Телекомпанії „АТВ при Одеській національній академії зв’язку  

ім. О.С. Попова”, м. Одеса, є власником ліцензій на мовлення серії  

НР № 0359-м від 27.04.2006  та серії НР № 0360-м від 19.01.2004.  

Відповідно до зазначених ліцензій на сьогодні одним із власників ТОВ 

Телекомпанії „АТВ при Одеській національній академії зв’язку  

ім. О.С. Попова”, м. Одеса, є Баранов Віталій Павлович із часткою статутного 

фонду 12 %. Заяви про переоформлення ліцензій у зв’язку зі змінами умов 

діяльності в частині змін у складі власників ТОВ Телекомпанії „АТВ при 

Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова” не подавалися. 

 Відповідно до п. б ч. 5 ст. 37 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” Національна рада може звертатися до суду про анулювання 

ліцензії на мовлення на підставі факту несвоєчасного подання заяви про 

переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов 

діяльності ліцензіата. 

У зв’язку з цим, керуючись статтями 35, 37 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтями 17 та 24 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада 



 

вирішила: 

1. Визнати факт несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензій 

на мовлення серії НР № 0359-м від 27.04.2006 та серії НР № 0360-м від 

19.01.2004 у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності 

ліцензіата. 

2. Звернутись до суду про анулювання ліцензій на мовлення серії  

НР № 0359-м від 27.04.2006 та серії НР № 0360-м від 19.01.2004.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


