
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 2565 

 

01.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 
Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги (НР № 00019-п від 

09.12.2010, МХ-5) 

 

 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗЕОНБУД», м. Київ (місцезнаходження суб’єкта господарювання: б-р Лесі 

Українки, буд. 26, м. Київ, 01133; т.в.о. генерального директора Аляб’єва Ірина 

Миколаївна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги      

НР № 00019-п від 09.12.2010 у зв’язку зі зміною загальної концепції (принципи, 

підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), у тому числі 

і у зв’язку з вилученням із неї ТОВ «КОРОНА САНРАЙС». 

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між 

абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного законодавства. Угода 

обов’язково визначає: тип наданого пакета програм (пакет універсальної 

програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на 

замовлення); перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер 

зобов’язується надавати абоненту; абонентну плату за пакет і/або плату за 

надання окремих телерадіопрограм та передач. До закінчення строку дії угоди 

провайдер не має права без офіційно оформленого погодження абонента 

вносити зміни до характеристик програмної послуги, зазначених у частині 

сьомій цієї статті. 

Судове рішення у справі № 910/15647/16, на яке посилається                             

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, не може братись до уваги як підстава для 

переоформлення ліцензії, так як ним черговий раз встановлюється вже відомий 

факт розірвання договору між суб’єктами господарювання ТОВ «ЗЕОНБУД» і 

ТОВ «КОРОНА САНРАЙС». 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 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, 

враховуючи висновки юридичного управління від 25.11.2016 № 64/16 про те, 

що Національна рада не втручається у діяльність суб’єктів господарювання, а 

здійснює нагляд за дотриманням ліцензіатом умов ліцензії, Національна рада 



вирішила: 

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

на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕОНБУД», м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


