
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 884 

 

30.07.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 
 

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення 

(НР № 01553-м від 23.07.2010) 

(супутникове, логотип: «КРТ») 
 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Григорія Сковороди, 15/10 - б, м. Київ, 04070; 

генеральний директор Віктор Михайлович Павленко), щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення НР № 01553-м від 23.07.2010 (супутникове телебачення, 

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 частини 

першої статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту «б» частини сьомої статті 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 «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ, були оголошені 

попередження:  

1) рішенням Національної ради від 07.12.2005 № 797 у зв’язку з 

порушенням: перешкоджання у проведенні Національною радою перевірки; 

2) рішенням Національної ради від 04.10.2006 № 766 у зв’язку з порушенням 

умов ліцензії у частині «головні напрямки програмної концепції 

телерадіоорганізації відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»; 

3) рішенням Національної ради від 18.10.2016 № 2207 у зв’язку з 

порушенням частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту е) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки ліцензіат збільшив ліцензійний показник обсягу телеторгівлі. 

Звернутися до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів з інформацією про зафіксовані порушення та вжити заходів 

у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством. 



Рішення Національної ради від 07.12.2005 № 797, від 04.10.2006 № 766, 

від 18.10.2016 № 2207 не скасовані в судовому порядку, а тому є чинними. 

Отже, застосовані до ліцензіата санкції, які зазначені вище, є чинними та не 

скасованими у судовому порядку. 

Таким чином, керуючись статями 23, 24, 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 

пункту «б» частини сьомої статті 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-

ТБ», м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 01553-м 

від 23.07.2010) (супутникове, логотип: «КРТ»)» на наступні засідання 

Національної ради. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне, організаційного та документального забезпечення.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


