
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1329 

 

23.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 
 

Про заяву ТОВ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», 

м. Київ, щодо продовження строку 

дії 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») 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ 

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

Андрій Петрович Симоненко), про продовження строку дії 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), Національна рада дійшла висновку: 

ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ч. 1, 8 

статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до п. б) ч. 7 ст. 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про відмову у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом строку 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. 

ТОВ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ, рішенням Національної ради 

від 05.11.2015 № 1713 у зв’язку з порушенням ч. 8 ст. 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та рішенням від 09.06.2016 № 1231 у зв’язку з 

порушенням абз. 13, 14 ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та ч. 1 ст. 28 Закону України «Про інформацію» були 

оголошені попередження. 

Таким чином, керуючись статтями 23, 24, 30, 32 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на 



підставі п. б) ч. 7 статті 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Відмовити ТОВ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ», м. Київ, у продовженні 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 00372-м від 20.04.2006. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

припинення використання 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. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, 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 

 


