
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1503 

 

23.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про заяву ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТВ», м. Суми, 

щодо видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги (смт Ямпіль) 

 

30 червня 2017 року за вх. № 4/858 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТВ», м. Суми 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Роменська, буд. 110, кв. 44, м. Суми, 

40002; директор Шабан Олена Олексіївна), про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги з використанням аналогової технології з територією 

розташування багатоканальної телемережі у смт Ямполі Сумської області. 

Подані документи не відповідали вимогам статей 24 і 40 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» в частині відомостей про структуру 

власності заявника із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів) заявника та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - 

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса). Не 

містили подані документи і відомостей про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, 

який передує даті звернення із заявою, за формою декларації про майновий стан 

і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 

2015 року № 859, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 

2015 року за № 1298/27743, що визначено Порядком подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності, затвердженим рішенням Національної ради від 21.01.2016 

№ 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2017 за № 251/28381. 

14.07.2017 вх. № 16/4423, 24.07.2017 вх. № 16/4593, 07.08.2017  

вх. № 16/4807, 17.08.2017 вх. № 16/5050 та 21.08.2017 вх. № 16/5113 ТОВ 

«ЕДЕЛЬВЕЙС ТВ», м. Суми, надіслало додаткові документи. За результатами 

розгляду заявних документів і додаткових документів зауважено: надати 

відомості про пов’язаних осіб. 

ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТВ», м. Суми, було повідомлено листами (від 

20.07.2017 за вих. № 17/1459, від 17.08.2017 за вих. № 17/1630) про наявність 

зауважень до заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги. 

Ліцензування діяльності суб’єкта господарювання, який має на меті 

отримати ліцензію провайдера програмної послуги, здійснюється відповідно до 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15/paran17#n17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15/paran17#n17


статей 24, 39, 40, 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги. 

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 (зі 

змінами), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТВ», м. Суми, про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги без розгляду. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 


