
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1496 

 

23.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01101-м від 30.03.2017) 

(супутникове, логотип: «кольорове зображення  

скіфської пекторалі з літерою «К») 

 

Розглянувши заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; голова правління 

Зурабі Григорович Аласанія), щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 01101-м від 30.03.2017 (супутникове телебачення, обсяг мовлення – 24 

години на добу) у зв’язку зі зміною логотипу, складу керівних органів, 

пов’язаних осіб, керуючись статтями 12, 27, 31, 35 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Законом 

України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», враховуючи 

рішення Національної ради від 13.04.2017 № 562, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, ліцензію на мовлення  

НР № 01101-м від 30.03.2017 (дата видачі бланка ліцензії 30.03.2017) та додатки 

1, 2 до ліцензії на мовлення (дата видачі додатків 30.03.2017) у зв’язку зі 

зміною логотипу, складу керівних органів, пов’язаних осіб, зазначивши в 

ліцензії: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «UЛ:КУЛЬТУРА». 

2. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення зазначити кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера): Аласанія Зурабі Григорович. 

3. Враховуючи внесені зміни, видати ПАТ «НСТУ», м. Київ, 

переоформлені ліцензію на мовлення НР № 01101-м від 30.03.2017 та додатки 

1, 2. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 30.03.2024. 

4. При видачі ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, переоформленого бланка 

ліцензії на мовлення НР № 01101-м від 30.03.2017 та додатків 1, 2 до ліцензії на 

мовлення попередній бланк ліцензії на мовлення НР № 01101-м від 30.03.2017 



(дата видачі бланка ліцензії 30.03.2017) та додатки 1, 2 (дата видачі додатків 

30.03.2017) вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування,  

юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 


