
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1305 

 

20.08.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 
 

Про заяву ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00171-м від 19.09.2011) 

(багатоканальне, логотип: ТОВ «ПАРТНЕР ТВ»  

емблема «112 УКРАЇНА») 

 

До Національної ради 23.07.2015 надійшла заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР ТВ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00171-м від 19.09.2011 у зв’язку зі 

зміною програмної концепції мовлення. 

Відповідно до першого речення ч. 2 ст. 25 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» конкурс на отримання ліцензії на мовлення 

ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою. Згідно з ч. 4 цієї 

статті, конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням Національної 

ради. Частиною 11 цієї статті визначено, що конкурсні умови визначаються 

Національною радою до оголошення конкурсу і затверджуються окремим 

рішенням Національної ради.  

15 квітня 2011 року рішенням № 823 Національна рада затвердила 

конкурсні умови, а рішенням № 824 оголосила конкурс на отримання ліцензії 

на мовлення на вільних каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5. 

Конкурсні умови на отримання ліцензії на вільних каналах мовлення в 

багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) 

(територіальна категорія мовлення – регіональне та місцеве мовлення) 

включали зокрема і вимоги до програмної концепції: 

- рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційно-

аналітичних програм;  

- рекомендовано розміщення дитячих передач; 

- здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників; 

- проведення ТРО інформаційно-рекламної кампанії під час телевізійної 

трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів 

цифрового телемовлення. 

На участь у конкурсі подали заяви 48 регіональних та місцевих 

телекомпаній Вінницької, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської та 

Чернівецької областей. 

Розглянувши заяви ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», м. Київ, подані на участь у 

конкурсі на отримання ліцензії на мовлення на каналах мовлення 

багатоканальної телемережі МХ-5, враховуючи План розвитку національного 



телерадіоінформаційного простору, Національна рада визнала переможцем 

ТОВ «ПАРТНЕР ТВ» м. Київ, на 22 каналах  в областях: Вінницькій, Івано-

Франківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, та затвердила надану 

компанією програмну концепцію мовлення, яка відповідала конкурсним 

умовам. 

Відповідно до розділу 3 глави 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 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 № 212,  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 року за                            

№ 441/26886), 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 цього ж розділу і глави 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. 

Подана ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», м. Київ, до Національної ради програмна 

концепція мовлення відрізняється від програмної концепції, яку було 

затверджено за результатами конкурсу. Зокрема вилучено дитячі передачі, 

передбачені конкурсними умовами, змінився формат мовлення з розважально-

інформаційного з фільмопоказом на інформаційний. 

Розглянувши заяву ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», м. Київ, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення, керуючись статтями 17, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Планом 

розвитку національного телерадіоінформаційного простору, враховуючи 

звернення ТОВ «Гравіс», м. Київ (вх. № 16/1585 від 02.04.2015), ВГО 

«Незалежна асоціація телерадіомовників» (вх. № 16/1222 від 17.03.2015), 

рішення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та 

інформаційної політики від 13.05.2015, беручи до уваги рішення Національної 

ради від 11.06.2015 № 751 та від 23.07.2015 № 1151, Національна рада 



вирішила: 

1. Перенести розгляд питання на наступне засідання у зв’язку з 

відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого представника 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР ТВ»,  

м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/ Г. Шверк 

 


