
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2414 

 

14.12.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 

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

щодо переоформлення ліцензій провайдера програмної послуги 

(НР № 0987-п від 27.10.2011, НР № 0838-п від 10.08.2010,  

НР № 0988-п від 27.10.2011, НР № 0835-п від 05.08.2010,  

НР № 1377-п від 17.03.2014, НР № 1378-п від 17.03.2014) 

 

29 грудня 2015 року за вх. №№ 7/1560, 7/1561, 7/1562, 7/1563, 7/1564, 7/1565 

у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення зареєстровані 

заяви 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), про переоформлення ліцензій провайдера програмної послуги 

НР № 0987-п від 27.10.2011, НР № 0838-п від 10.08.2010, НР № 0988-п від 

27.10.2011, НР № 0835-п від 05.08.2010, НР № 1377-п від 17.03.2014,  

НР № 1378-п від 17.03.2014 у зв’язку зі зміною власників, загальної концепції 

добору програм, ресурсу багатоканальної телемережі, загальної кількості 

програм, кількості вітчизняних програм. 

Відповідно до вимог Положення 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), підставами для переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги є зміна відомостей, що містяться у ліцензії 

провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заява ліцензіата. 

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, визначено, що під час змін у структурі 

власності заявник додає до заяви інформацію, яка підтверджує такі зміни. В 

заявних документах відсутні форми 2, 3, 5 стосовно структури власності. 

Згідно з вимогами Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги заявнику необхідно надати інформацію про власників, 

кінцевих бенефіціарних власників: прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, 

дату народження, адресу. 

Крім цього, необхідно надати переліки програм універсальної програмної 

послуги відповідно до рішень Національної ради від 15.12.2016 № 2631 (для міст 



Прилук та Ніжина) і від 08.12.2016 № 2578 (для м. Яготина); із загальної 

концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, 

вилучити програму «UBR» (ліцензія анульована), а також програми 

«Совершенно секретно», «Настоящее страшное телевидение», «Феникс + кино», 

«Карусель, «Здоровое телевидение», «Шансон ТВ» та інші, які не входять до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України; уточнити в 

заявних документах кількість каналів, загальну кількість програм, кількість 

вітчизняних програм. 

Заявник неодноразово поінформований про зауваження до документів. 

Ліцензіат просив також розглянути заявні документи після доопрацювання, але 

станом на 05.12.2017 документи не доопрацьовані. 

Ліцензування діяльності суб’єкта господарювання здійснюється відповідно 

до статей 24, 35, 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 заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТІМ», м. Прилуки 

Чернігівської обл., про переоформлення ліцензій провайдера програмної послуги 

НР № 0987-п від 27.10.2011, НР № 0838-п від 10.08.2010, НР № 0988-п від 

27.10.2011, НР № 0835-п від 05.08.2010, НР № 1377-п від 17.03.2014,  

НР № 1378-п від 17.03.2014 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 

 


