
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 262 

 

22.02.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 

 

Про заяву ПП «ТРК «НІК ТВ», м. Броди Львівської обл.,  

щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги 

 

 

13.11.2017 за вх. № 4/1476 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НІК ТВ», м. Броди  

Львівської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Гончарська, буд. 20, 

кв. 67, м. Броди Львівської обл., 80600; директор Нікішин Олександр 

Олександрович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги. 

Подані документи не відповідають вимогам статей 24 і 40 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» в частині відомостей про пов’язаних осіб, а 

саме: у формі 3 «Відомості про пов’язаних осіб» необхідно правильно вказати 

тип пов’язаної особи, а також надати повний перелік пов’язаних осіб, 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 у заявних 

документах уточнити кількість вітчизняних програм, оскільки цей показник 

визначений не вірно; у заяві про видачу ліцензії провайдера програмної послуги 

в пункті 11 уточнити мінімальну частку програм вітчизняного виробництва в 

загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі, відповідно до поданої 

загальної концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для 

ретрансляції. 

12.12.2017 за вх. № 16/6858, 04.01.2018 за вх. № 16/53, 25.01.2018 за  

вх. № 16/435 у Національній раді зареєстровані додаткові документи ПП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НІК ТВ», м. Броди Львівської обл. За результатами 

розгляду заявних документів і додаткових документів заявник тричі був 

повідомлений листами (від 04.12.2017 за вих. № 17/2361, від 27.12.2017 за  

вих. № 17/2497, від 12.01.2018 за вих. № 17/49) про зауваження до поданих 

документів. Станом на 15.02.2018 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 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НІК ТВ», м. Броди Львівської обл., про видачу 

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 

 


