
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2391 

 

18.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 38 

 
Про заяву ПП «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, щодо 

продовження ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 00253-п від 06.11.2006) 

 

25.10.2016 року до Національної ради надійшла заява ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»,           

м. Київ, щодо продовження ліцензії провайдера програмної послуги  

НР № 00253-п від 06.11.2006. 

Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та 

реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення»   

суб’єкт інформаційної діяльності надає інформацію про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних  власників (контролерів) 

телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо 

засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або 

паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

також інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та 

пов’язаних осіб. Подані документи повинні відповідати вимогам щодо 

прозорості структури власності заявника. 

ПП «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, не 

надало до заяви про продовження ліцензії провайдера програмної послуги 

інформацію щодо структури власності. 

Під час опрацювання заявних документів 25.10.2016 за вх. № 16/6471  

було виявлено недоліки, які унеможливлюють подальший розгляд питання про 

продовження ліцензії провайдера програмної послуги: 

- уточнити правовласника для програми «Вінтаж»; 

- рішенням Національної ради від 05.02.2014 № 81 анульована 

ліцензія на супутникове мовлення ТОВ «АР Ю М’ЮЗІК», тому неможливо 
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включити програму цього суб’єкта інформаційної діяльності до загальної 

концепції добору програм; 

- у зв’язку з цим, уточнити ресурс багатоканальної телемережі, 

загальну кількість програм, кількість вітчизняних програм. 

Керуючись статтями 24, 29, 31, 40 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 13, 18, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Порядком подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради 

від 21 січня 2016 року № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 

лютого 2016 за № 251/28381, Положенням про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Методикою розрахунків розмірів 

ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 412, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Враховуючи вимоги статей 24, 29, 31, 40 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», залишити без розгляду заяву ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»,           

м. Київ, про продовження ліцензії провайдера програмної послуги                     

НР № 00253-п від 06.11.2006. 

2. У зв’язку із закінченням 6 листопада 2016 року строку дії ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 00253-п від 06.11.2006 рекомендувати 

ПП «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, подати заяву 

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись вимогами 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Порядком подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради 

від 21 січня 2016 року № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 

лютого 2016 за № 251/28381, Положенням про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Методикою розрахунків розмірів 

ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 



3 

 

провайдера програмної послуги, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 412. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


