
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2413 

 

14.12.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ТІМ», м. Прилуки Чернігівської обл., 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 1744-м від 11.02.2013) 
 

Розглянувши заяву (від 09.10.2014 вх. № 7/790) ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТІМ»,  

м. Прилуки Чернігівської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Юрія 

Коптєва, буд. 10, кв. 34, м. Прилуки Чернігівської обл., 17500; директор 

Поломарчук Олександр Анатолійович), щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 1744-м від 11.02.2013 (кабельне телебачення, обсяг мовлення - 

24 години на добу) у зв’язку з організаційними змінами статусу та умов 

діяльності ліцензіата, 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 

нагляд 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. 

Для переоформлення ліцензії на мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТІМ», м. Прилуки Чернігівської обл., повинне надати інформацію про зміни у 

структурі власності, а саме: інформацію про власників, пов’язаних осіб, кінцевих 

бенефіціарних власників, згідно з вимогами Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 



структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення від 21.01.2016 № 2, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381; програмну концепцію 

мовлення, оформлену відповідно до рішення Національної ради від 13.04.2017 

№ 562. 

Заявник був поінформований про необхідність усунення недоліків у заявних 

документах. Разом з тим, він неодноразово звертався до Національної ради з 

проханням розглянути заявні документи після їх доопрацювання, але станом на 

05.12.2017 зауваження не усунуті. 

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 1, 12, 27, 28, 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 у заяві про переоформлення ліцензії на мовлення 

(від 09.10.2014 вх. № 7/790) конкретизованих підстав для переоформлення 

ліцензії, що унеможливлює відслідкувати вірності поданих документів, 

відсутністю програмної концепції мовлення, оформленої відповідно до рішення 

Національної ради від 13.04.2017 № 562, відмовити ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТІМ», м. Прилуки Чернігівської обл., у 

переоформленні ліцензії на мовлення НР № 1744-м від 11.02.2013. 

2. Управлінню ліцензування повернути документи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТІМ», м. Прилуки Чернігівської обл. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення рішення повідомити ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТІМ», м. Прилуки Чернігівської обл., про це 

рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, організаційного та документального забезпечення.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


