
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1752 

 

28.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 
 

Про заяву ТОВ «ТРМК «ТЕЛЕКАНАЛ  

«СІМЕЙНИЙ», м. Одеса,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0690-м від 23.09.2008) 

(кабельне, логотип: «Телеканал домашній») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОМОВНА КОМПАНІЯ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«СІМЕЙНИЙ», м. Одеса (місцезнаходження: вул. Пастера, 60, м. Одеса, 65023; 

директор Тетяна Вікторівна Ковера), про переоформлення ліцензії на мовлення 

НР № 0690-м від 23.09.2008 (кабельне місцеве телебачення, канал мовлення – 

37 (ресурс по 1 каналу) у багатоканальних телемережах ТК «Чорне море» ТОВ, 

м. Одеса, та Компанії «Сателіт» ТОВ, м. Одеса, обсяг мовлення – по 24 години 

на добу, мова: українська – не менше 75%) у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження ТРО, власників, керівника, складу редакційної ради, 

докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, програмної 

концепції мовлення, керуючись статтями 12, 28, 31, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 24 

та Розділом ХІ (Перехідні положення) Закону України «Про засади державної 

мовної політики», офіційними даними Державної служби статистики на 

01.01.2015 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення 

Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми ліцензії на 

мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за  

№ 41/24818, 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, Національна рада 

 

вирішила: 

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

на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВ «ТРМК 

«ТЕЛЕКАНАЛ «СІМЕЙНИЙ», м. Одеса. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та 

аналізу телерадіомовлення. 

 

 

 

 



 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 
 


