
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 360 

 

19.03.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

 

Про заяву ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00174-м від 19.09.2011) в частині «місцезнаходження» 

(багатоканальне, логотип: ТОВ «ЛІДЕР ТВ»  

емблема «112 УКРАЇНА») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ (місцезнаходження:                       

вул. Дегтярівська, 21-г, м. Київ, 04119; директор Юрій Михайлович Будяк), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00174-м від 19.09.2011 

(багатоканальне, регіональне телебачення, телемережа МХ-5, 34 канали у 3 

областях та АР Крим, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі 

зміною місцезнаходження ТРО, керуючись статтями 31, 35  Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00174-м від 19.09.2011 (дата 

видачі бланка ліцензії 28.08.2014) ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, у зв’язку зі 

зміною місцезнаходження ТРО. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, 

плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна місцезнаходження ТРО – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, переоформлений бланк ліцензії на мовлення НР            

№ 00174-м від 19.09.2011. Строк дії ліцензії залишається без змін - до 

19.09.2018. 

4. При видачі ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, переоформленого бланка ліцензії 

на мовлення НР № 00174-м від 19.09.2011, попередній бланк ліцензії на 



мовлення НР № 00174-м від 19.09.2011 (дата видачі бланка ліцензії 28.08.2014) 

вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


