
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1588 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

Про повторний розгляд заяви від 04.08.2016 № 7/800  

ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00184-м від 19.02.2010) 

(ефірне, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО») 
 

До Національної ради 11.11.2020 вх. № 10/449 надійшла Постанова 

Верховного Суду від 04.11.2020 у справі № 826/3525/17 за позовом ТОВ «ТРК 

«Дивосвіт» до Національної ради про визнання протиправним та скасування 

рішення Національної ради № 271 від 03.03.2017 касаційну скаргу задоволено, 

скасовано Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва 

15.02.2018 та Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 

12.06.2018, прийнято нову Постанову, якою позовні вимоги задоволено. 

З огляду на викладене вище, Національна рада повторно розглянула заяву 

від 04.08.2016 № 7/800 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00184-м від 

19.02.2010) (ефірне, позивні «ВЕСТИ.РАДИО»). 

Відповідно до пункту б) частини 7 статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо 

протягом 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. 

Протягом дії ліцензії до ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ» 

було застосовано санкції: 

1. Рішенням Національної ради від 17.07.2014 № 267 застосовано санкцію 

«оголошення попередження» за порушення частини сьомої статті 27 та частини 

восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

2. Рішенням Національної ради від 24.07.2014 № 489 застосовано санкцію 

«оголошення попередження» за порушення абзаців 4, 6 частини 2 статті 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статті 28 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»; 

3. Рішенням Національної ради від 12.02.2015 № 144 застосовано санкцію 

«оголошення попередження» за перешкоджання Національній раді у здійсненні 



нею контролюючих та наглядових повноважень, передбачених чинним 

законодавством; 

4. Рішенням Національної ради від 24.11.2016 № 2482 застосовано санкцію 

«оголошення попередження» за порушення абзацу 13 частини 2 статті 6 та 

частини 2 статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Всі чотири вищезазначені санкції, застосовані до ліцензіата, є чинними та 

не скасованими у встановленому законом порядку. 

Таким чином, керуючись статтями 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», 

Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 00184-м від 19.02.2010. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


