
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1644 

 

07.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00370-м від 19.12.2011) 

(кабельне, логотип: «БЕССАРАБИЯ ТВ») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Хрещатик, 4, м. Київ, 01001; директор Юлія 

Валентинівна Козак), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00370-

м від 19.12.2011 (кабельне телебачення у багатоканальних телемережах: ТОВ 

ТРК «Такт», м. Татарбунари Одеської обл., ТОВ «Луч», м. Вилкове Одеської 

обл., ПП «Світогляд», м. Кілія Одеської обл., ФОП Хаджиміті Г.К., м. Рені 

Одеської обл., ТОВ «Телекомпанія «ЛІС», м. Білгород-Дністровський Одеської 

обл., ПП «Телерадіокомпанія АТВ плюс», м. Білгород-Дністровський Одеської 

обл., ФОП Переверзи С.М., с. Багате Ізмаїльського району Одеської обл., ФОП 

Косцова В.В., м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Работи В.А., м. Ізмаїл Одеської 

обл., ФОП Штирбулова В.І,  м. Ізмаїл Одеської обл., ТОВ ТРК «Візит»,  

м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Кіценка Г.С., м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП 

Сідельникової Т.П., м. Ізмаїл Одеської обл., ПБПФ «Дельта», м. Ізмаїл Одеської 

обл., ПП «В.И.В.», с. Кам’янка Одеської обл., ТОВ «Балкантранс», с. Кам’янка 

Одеської обл., ТОВ «СКТ-В», м. Арциз Одеської обл., ПСП «Супер – Еліт», м. 

Болград Одеської обл., обсяг мовлення – по 18 годин на добу у відрізках часу 

мовлення) у зв’язку зі зміною технічних характеристик, території 

розповсюдження програм, програмної концепції мовлення, Національна рада 

дійшла наступного висновку.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами.  

Згідно зі статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена 

наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а 

також нагляду за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення». 



Згідно зі статтею 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у 

разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із 

намірами ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення 

ліцензіат зобов’язаний у місячний термін подати до Національної ради заяву 

про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх 

засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, було повідомлено листами 

(14.05.2015 № 17/1290, 06.09.2016 № 17/2589) про наявність недоліків до заяви 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011, а 

саме: 

- надати копії угод з операторами ФОП Штирбулов В.І. та ФОП Кучма 

С.О. та копії дозволів НКРЗІ;  

- надати нову інформацію щодо докладних характеристик мережі 

мовлення, враховуючи зміни у провайдерів програмної послуги. 

Станом на 28.08.2017 відповідні документи до Національної ради не 

надані. 

Крім цього, відповідно до частини сьомої статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» за результатами розгляду заяви Національна рада 

приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення 

ліцензії або про відмову у внесенні змін до ліцензії.  

Таким чином, керуючись статтями 22, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 13, 14, 17, 18, 19, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. У зв’язку з відсутністю документів, які підтверджують внесення змін 

(технічних характеристик), а саме, копій угод з операторами ФОП Штирбулов 

В.І. та ФОП Кучма С.О., копій дозволів НКРЗІ, нової інформації щодо 

докладних характеристик мережі мовлення, враховуючи зміни у провайдерів 

програмної послуги, відмовити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», 

м. Київ, у переоформленні  ліцензії на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011.  

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, 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 

 


