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Про виконання рішення Окружного адміністративного
суду міста Києва від 16.10.2019 у справі № 640/15519/19

На підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від
16.10.2019 у справі № 640/15519/19, яким визнано протиправною бездіяльність
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі –
Національна рада), яка полягає у не розгляді в установлений законодавством
строк заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КУПОЛ», м. Київ (місцезнаходження: вул.
Є. Коновальця, 44-Б, офіс 15; директор Олександр Олександрович Козир), щодо
переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00981-м від 15.05.2017 (ефірне
місцеве телебачення з використанням 56 ТВК у м. Києві, потужність передавача
– 5,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку з переходом від
аналогового до цифрового мовлення, та зобов’язано Національну раду повторно
розглянути заяву ТРК, 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 частиною
першою статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Відповідно до частин першої та другої статті 35 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» у разі зміни організаційних чи технічних
характеристик мовлення ліцензіат подає Національній раді заяву про
переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою
формою, при цьому до заяви додаються завірені у встановленому порядку копії
документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії.
Таким чином, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення
і радіомовлення» та статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада
вирішила:
1. Враховуючи відсутність підтверджуючих документів щодо можливості
використання 56 цифрового каналу мовлення у м. Києві, звернутись до ДП
«Український державний центр радіочастот» для розроблення висновку щодо
можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб
телерадіомовлення на 56 цифровому ТВК у м. Києві.

2. Після отримання відповіді від ДП «Український державний центр
радіочастот» повернутися до розгляду заяви про переоформлення ліцензії на
мовлення НР № 00981-м від 15.05.2017 ТОВ «ТРК «КУПОЛ», м. Київ
(вх. № 4/755 від 25.07.2018).
3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування,
радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
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