
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1059 

 

29.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 
 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ТВ ДОМ», м. Одеса,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00393-м від 29.01.2017) 

(кабельне, логотип: «ТВ ДОМ») 
 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса 

(місцезнаходження: просп. Академіка Глушка, 11-е, кв. 2, м. Одеса, 65113, 

генеральний директор Андрій Михайлович Мазур), про переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00393-м від 29.01.2017 (кабельне місцеве 

телебачення, канали у багатоканальних телемережах: ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«АРС», м. Одеса, ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка Одеської обл., ТОВ «Сана-

плюс», м. Одеса, ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса, ТОВ 

«НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ НОРМА-ТВ», м. Одеса, обсяг мовлення – по 

24 години на добу) у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, власників, 

часток статутного капіталу, адреси Борвенка Р.С., керуючись статтями 12, 31, 

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

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», враховуючи додатково подані документи (вх. № 16/2469 від 

03.04.2017), які передбачають зміну складу пов’язаних осіб, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2 (дата видачі додатків 27.01.2017) до 

ліцензії на мовлення НР № 00393-м від 29.01.2017 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса, у зв’язку зі зміною складу 

редакційної ради, власників, часток статутного капіталу, адреси Борвенка Р.С., 

складу пов’язаних осіб. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

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, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса, плату за внесення до ліцензії 

на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу 



редакційної ради, власників, часток статутного капіталу, адреси Борвенка Р.С., 

складу пов’язаних осіб – у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

3. Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса: Борвенок Руслан Сергійович, 

Ясиневич Станіслав Людвигович, Зєнченко Олександр Федорович, Мазур 

Андрій Михайлович, Чумак Вячеслав Анатолійович, Свірський Тарас 

Олегович. 

4. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса, в  

10-денний термін з дати прийняття рішення надати інформацію для 

оформлення ліцензії на бланку, а саме, ідентифікаційні дані членів редакційної 

ради.  

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса, переоформлені додатки 

1, 2 до ліцензії на мовлення НР № 00393-м від 29.01.2017.  

6. При видачі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ ДОМ», м. Одеса, 

переоформлених додатків 1, 2 до ліцензії на мовлення НР № 00393-м від 

29.01.2017 попередні додатки 1, 2 (дата видачі додатків 27.01.2017) вважаються 

недійсними та вилучаються. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


