
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1753 

 

21.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

Про заяву ФОП ЦИМБАЛА В.В., м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської обл., щодо видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги 

 

03 червня 2016 року за вх. № 7/547 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-

ПІДПРИЄМЦЯ ЦИМБАЛА ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської обл. (місце проживання фізичної особи:                      

вул. Шевченка, буд. 17, кв. 26, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської обл., 

19400; керівник Цимбал Віктор Васильович), щодо видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги. 

  Подані документи не відповідають вимогам статей 24 і 40 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» в частині 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. Крім цього, необхідно надати перелік програм 

універсальної програмної послуги відповідно до рішення Національної ради від 

15.12.2016 № 2632 (зі змінами), вилучити програми, які не входять до Переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України, виправити канали 

прийому програм, уточнити ресурс багатоканальної телемережі, загальну 

кількість програм програмної послуги, кількість вітчизняних програм. 

Заявник поінформований про зміну складу універсальної програмної 

послуги листами від 29.12.2016 № 17/3845, від 08.06.2017 № 17/1173 та про 

зміни до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги листом від 31.07.2017 № 17/1509. Також заявнику неодноразово 

повідомлено про зауваження до документів в телефонному режимі. 

Листом від 16.06.2016 за вх. № 16/4206 заявник висловив прохання 

перенести розгляд питання про видачу ліцензії провайдера програмної послуги 



у зв’язку з доопрацюванням документів, проте станом на 12.09.2017 заявні 

документи не доопрацьовані. 

Ліцензування діяльності суб’єкта господарювання здійснюється 

відповідно до 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 ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ                 

ЦИМБАЛА ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги без 

розгляду. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


