
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 872 

 

11.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 
Про заяву ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення    

(НР № 00169-м від 19.09.2011) 

 

До Національної ради надійшла заява ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00169-м від 19.09.2011) у 

зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення.  

Відповідно до першого речення ч. 1 ст. 21 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», План розвитку національного телерадіоінформаційного 

простору (далі - План розвитку) є нормативно-правовим  документом, який 

розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до 

вимог  цього  Закону.   

План розвитку складається з двох частин:  

     а) Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для 

телебачення і радіомовлення;  

     б) основних вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення  

форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору. 

Відповідно до пункту 2.2. глави 2 розділу ІІІ Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 

1294/18589, для реалізації завдань Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення планує та контролює змістовне наповнення і 

співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору. З метою забезпечення збалансованим 

різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення контролює під час ліцензування телерадіокомпаній 

присутність у кожному регіоні мовлення з наповненням різного тематичного і 

жанрового спрямування. Принцип дотримання збалансованості 

різноформатного мовлення та наявність знижок, застосованих при 

нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час розгляду 

Національною радою питання щодо можливості і доцільності внесення змін 



до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі надходження від них 

відповідних заяв. 

Відповідно до пункту 2.6. цієї ж глави і розділу Плану розвитку, для 

забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб 

громадян Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

враховує наявність у кожному з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та 

різноманітних форматів мовлення. 

Окремо слід зазначити, що Національна рада на сьогодні має численні 

скарги та зауваження від громадськості та представників телеіндустрії щодо 

результатів проведеного конкурсу на вільні канали мовлення багатоканальної 

телемережі МХ-5 (регіональне та місцеве мовлення). 

У зв’язку з вищезазначеним, виникла необхідність у детальному вивченні 

питання проведеного конкурсу на вільні канали мовлення багатоканальних 

телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, в тому числі на предмет дотримання 

принципу збалансованості різноформатного мовлення та наявності у кожному з 

територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного 

наповнення. 

Керуючись статтями 17, 18, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» та Планом розвитку, Національна 

рада 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання щодо переоформлення ліцензії на мовлення ТОВ 

«НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ (НР № 00169-м від 19.09.2011), у зв’язку зі 

зміною програмної концепції мовлення до остаточного вивчення питання щодо 

проведеного конкурсу на вільні канали мовлення багатоканальних телемереж  

МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, в тому числі на предмет дотримання принципу 

збалансованості різноформатного мовлення та наявності у кожному з 

територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного 

наповнення. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби та правового 

забезпечення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/  К. Котенко 
 


