
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 268 

 

17.07.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «Дивосвіт»,  

м. Київ, щодо переоформлення  

ліцензії на мовлення  

(НР № 0523-м від 27.02.2006) 

 

19 березня 2014 року до Національної ради надійшла  заява Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Отто Шмідта, 6, м. Київ, 04107; директор Дмитро 

Григорович Кугут), про переоформлення ліцензії на мовлення  НР № 0523-м від 

27.02.2006 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 87,7 МГц у 

м. Севастополі, потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на 

добу, позивні: «Радіо 24») у зв’язку  зі зміною позивних та програмної 

концепції мовлення. 

Відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть 

бути, серед іншого, наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні 

параметри мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії.   

За інформацією представника Національної ради у м. Севастополі, 

мовлення на частоті 87,7 МГц у м. Севастополі не зафіксовано. 

Частиною 14 ст. 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

визначено, що у разі відмови у внесенні змін ліцензіат зобов’язаний 

здійснювати мовлення відповідно до умов чинної ліцензії. 

Керуючись статтями 24, 27, 28, 35, 72 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 
 

вирішила: 

1. На підставі п. 7 ст. 35 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” відмовити ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», м. Київ, у 

задоволенні заяви про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0523-м від 

27.02.2006. 

2. Оголосити попередження ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», м. Київ, 

у зв’язку з порушенням ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 



3. Видати розпорядження про усунення порушень законодавства та 

ліцензійних вимог. Встановити строк виконання розпорядження - один 

тиждень. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: правового 

забезпечення, контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


