
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 225 

 

24.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», 

м. Київ, щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення (НР № 00184-м від 19.02.2010) 

(ефірне, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ 

(місцезнаходження: площа Спортивна, 1-А, м. Київ, 01601; директор Дмитро 

Григорович Кугут), про продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 00184-м від 19.02.2010 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням 

частоти 104,6 МГц у м. Києві, потужність передавача – 2,0 кВт, обсяг мовлення 

– 24 години на добу), Національна рада дійшла наступного висновку: 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ч. 1 статті 

23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до 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 за умови, якщо протягом строку дії 

ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. 

Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями 

Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або 

відповідними судовими рішеннями. 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, рішенням 

Національної ради від 17.07.2014 № 267 у зв’язку з порушенням ч. 7 ст. 27, ч. 8 

ст. 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», рішенням від 

24.07.2014 № 489 у зв’язку з порушенням абз. 4, 6 ч. 2 ст. 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» та ст. 28 Закону України «Про 

інформацію», рішенням від 12.02.2015 № 144 за перешкоджання Національній 

раді у здійсненні нею контролюючих та наглядових повноважень, передбачених 

чинним законодавством, та рішенням від 24.11.2016 № 2482 за порушення абз. 

13 ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

були оголошені попередження. 

Рішення від 17.07.2014 № 267, від 24.07.2014 № 489, від 12.02.2015  

№ 144, від 24.11.2016 № 2482 оскаржувались ліцензіатом в судовому 

порядку. 
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Зазначаємо, що ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 

03.10.2016 у справі № 826/10933/16 (про визнання протиправними і скасування 

рішень від 17.07.2014 № 267 та від 24.07.2014 № 489) позовну заяву ТОВ 

«Дивосвіт» залишено без розгляду у зв’язку з відкликанням позивачем своєї 

заяви. 

Незважаючи на те, що позовна заява ТОВ «Дивосвіт» була відкликана 

добровільно, ліцензіат повторно звернувся до суду з оскарженням рішень  

від 17.07.2014 № 267 та від 24.07.2014 № 489. Однак, у зв’язку із пропущенням 

процесуальних строків для звернення до суду, ухвалою Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 25.10.2016 у справі № 826/15462/16 

позовну заяву залишено без розгляду. Не погодившись з таким рішенням суду, 

ТОВ «Дивосвіт» було подано апеляційну скаргу. 

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.12.2016 

року відмовлено у задоволенні апеляційної скарги Позивача, рішення суду 

першої інстанції залишено без змін. Рішення суду апеляційної інстанції набрало 

законної сили 20.12.2016.  

Отже, рішення від 17.07.2014 № 267 та від 24.07.2014 № 489 не 

скасовані в судовому порядку, а тому є чинними. 

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26.07.2016 у 

справі № 826/3688/15 (про визнання протиправним і скасування рішення від 

12.02.2015 № 144) відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «ТРК 

«Дивосвіт», рішення суду першої інстанції залишено без змін. Рішення суду 

апеляційної інстанції набрало законної сили 26.07.2016. 

Згідно з частиною 2 статті 14 Кодексу адміністративного судочинства 

України постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали 

законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України 

Таким чином, всі три вищезазначені санкції, застосовані до ліцензіата, 

є чинними та не скасованими у судовому порядку. 

Крім того, ліцензіатом оскаржено до Окружного адміністративного суду  

м. Києва четверту санкцію «оголошення попередження», застосовану рішенням  

від 24.11.2016 № 2482. Постановою Окружного адміністративного суду  

м. Києва від 16.02.2017 у справі № 826/19448/16 прийнято рішення на користь 

Національної ради - відмовлено в задоволені позову ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», 

м. Київ, рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2482 визнано законним та 

правомірним. 

Таким чином, керуючись статтями 23, 24, 30, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на 

підставі п. б) ч. 7 статті 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ»,  

м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00184-м від 
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19.02.2010) (ефірне, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО»)» на наступне засідання 

Національної ради. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


