
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1614 

 

14.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 24 

 
Про заяву ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00174-м від 19.09.2011) 

(багатоканальне, логотип: ТОВ «ЛІДЕР ТВ»  

емблема «112 УКРАЇНА») 
 

До Національної ради 29.06.2016 надійшла заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Дегтярівська, 21-г, м. Київ, 04119; директор Євгенія 

Сергіївна Іванова), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00174-м 

від 19.09.2011 (багатоканальне регіональне телебачення в багатоканальній 

телемережі МХ-5 – 34 канали, обсяг мовлення – по 24 години на добу; логотип: 

ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112 УКРАЇНА») у зв’язку зі зміною керівника, 

власника, складу редакційної ради та банківських реквізитів.  

Відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення» розгляд на засіданнях 

Національної ради питань про видачу, продовження, переоформлення ліцензії 

відбувається у присутності повноважних представників відповідних ліцензіатів, 

про що їх письмово повідомляє Національна рада не пізніш як за три дні до 

засідання. 

07.07.2016 ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, було направлено запрошення на 

засідання Національної ради від 14 липня 2016 року.  

Керуючись статтями 1, 31, 35 Закону України «Про телебачення і 

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

України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи рішення 

Національної ради від 21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії 

на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 09 червня 2015 р. за № 680/27125, зважаючи на 

те, що в Національній раді відсутня інформація щодо отримання повідомлення 

ліцензіатом,  Національна рада  

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00174-м від 19.09.2011) 

(багатоканальне, логотип: ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»)» у 

зв’язку з відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого 

представника ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ. 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


