
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 266 

 

25.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 

 

 

Про заяву ТОВ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», 

м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00372-м від 20.04.2006) 

(багатоканальне, логотипи: 1 ЦП – латинська заголовна літера «G»,  

що графічно складається з зображувальних елементів – світлих крапок –  

та розташована в уявному центрі темного квадрату з округленими кутами,  

2 цп – «М1», 3 цп – «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ», «Д»,  

4 цп – «Перший розважальний телеканал»/ «PRO ВСЕ») 

 

До Національної ради 19.10.2015 надійшла заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ 

(місцезнаходження: просп. Науки, 63, м. Київ, 03083; генеральний директор 

Андрій Петрович Симоненко), про переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00372-м від 20.04.2006 (багатоканальне місцеве телебачення, 64 ТВК у  

м. Києві, потужність передавачів – 1,5 кВт та 1,2 кВт, експериментальна 

багатоканальна телевізійна мережа – 4 цифрові програми (стандарту DVB-T), 

обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної 

концепції мовлення та кількості передавачів. 

Відповідно до пункту 2 пункту 3 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 (у редакції рішення Національної ради від 

18.02.2015 № 212, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 

2015 року за № 441/26886), 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.  

У наданій ТОВ«ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ, програмній 

концепції мовлення змінено формат з розважально-просвітницького на 

інформаційно-просвітницький, фільмопоказ. Також зменшено частку програм 

власного виробництва. 

Керуючись статтями 28, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 



України з питань телебачення і радіомовлення» та Планом розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 00372-м від 

20.04.2006 ТОВ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ, в частині зміни 

програмної концепції мовлення. 

2. Відкласти розгляд питання щодо переоформлення ліцензії НР № 00372-м 

від 20.04.2006 ТОВ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ, у зв’язку зі зміною 

кількості передавачів для з’ясування обставин справи. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


