
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1774 

 

21.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про заяву ФОП ГАЙДАМАКА Д.Л., м. Ужгород 

Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги (НР № 1051-п від 

22.03.2012) 

 

10 лютого 2017 року за вх. № 4/161 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-

ПІДПРИЄМЦЯ ГАЙДАМАКА ДМИТРА ЛЕОНІДОВИЧА, м. Ужгород 

Закарпатської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Ген. Свободи, 

буд. 5, кв. 98, м. Ужгород Закарпатської обл., 88000; керівник Гайдамак Дмитро 

Леонідович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги         

НР № 1051-п від 22.03.2012. 

Подані документи не відповідають вимогам Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, у редакції, затвердженій 

рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187 «Про внесення змін до 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 (зі 

змінами). Крім цього, необхідно надати перелік програм універсальної 

програмної послуги відповідно до рішення Національної ради від 24.11.2016         

№ 2472 (зі змінами), вилучити програми, які не входять до Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України, вказати у заяві про 

переоформлення ліцензії про зміну ресурсу багатоканальної телемережі та 

загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам). 

За результатами розгляду заявних документів листом від 24.02.2017         

вих. № 17/338 заявнику було повідомлено про зауваження до поданих 

документів. Крім цього, ліцензіат поінформований про зміну складу 

універсальної програмної послуги згідно з рішеннями Національної ради від 

24.11.2016 № 2472 і від 18.05.2017 № 734 та про зміни до Положення про 

порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги. Заявник неодноразово 

поінформований про зауваження до документів у телефонному режимі. Станом 

на 11.09.2017 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 ГАЙДАМАКА 

ДМИТРА ЛЕОНІДОВИЧА, м. Ужгород Закарпатської обл., про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1051-п від 

22.03.2012 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 

 


