
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2802 

 

14.12.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 47 
 
 

Про заяву ТОВ „ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, 

щодо переоформлення ліцензії на право 

користування каналами мовлення               (НР 

№ 1705 від 21.06.2004) та видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги 
 

 Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці (місцезнаходження юридичної 

особи: 2-й провулок Чапаєва, 13, м. Чернівці, 58029; директор Василь 

Вікторович Голуб), щодо переоформлення ліцензії на право користування 

каналами мовлення послуги НР № 1705 від 21.06.2004 у зв’язку зі зміною 

керівника, території розташування багатоканальної телемережі, кількості 

домогосподарств до 26691, збільшенням кількості ретрансляторів та зміною 

загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 30, 

31, 39, 40, 42, 47 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 

18, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення” та рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2, від 

23.02.2011 № 360, Національна рада 
 

вирішила: 

1. На підставі ст.ст. 22, 23, 30, 35, 40 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, відмовити Товариству з обмеженою 

відповідальністю „Телерадіокомпанія „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, у задоволенні 

заяви про переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення 

послуги НР № 1705 від 21.06.2004. 

2. Призначити позапланову перевірку діяльності                                        

ТОВ „Телерадіокомпанія „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці (НР № 1705 від 

21.06.2004), на предмет дотримання вимог п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”. 

3. Відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень 

контрольно-аналітичного управління спільно із загальним відділом підготувати 

проект наказу та посвідчення на проведення позапланової перевірки. 

4. Управлінню ліцензування телерадіомовлення повернути заявні 

документи ТОВ „Телерадіокомпанія „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, на 

доопрацювання. 



5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку та правового 

забезпечення, контрольно-аналітичне, координації роботи представників та 

секретаріатів представників. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Фартушного. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 


