
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 469 

 

29.03.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

Про заяву ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00565-м від 26.08.2015) 

(кабельне, логотип: «1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ») 

 

До Національної ради 26.04.2017 надійшла заява ТОВ «ПЕРШИЙ 

МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

(місцезнаходження: просп. Миру, 44-а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 

50069; генеральний директор Сергій Сергійович Дранов), щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00565-м від 26.08.2015 (кабельне місцеве 

телебачення, обсяг мовлення – 24 години на добу; логотип: «1 ПЕРВЫЙ 

ГОРОДСКОЙ») у зв’язку зі зміною складу власників, технічних характеристик 

каналу мовлення. 

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 відомості про прямого власника (співвласників) 

та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера), 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. 

ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., було повідомлено 01 та 29 серпня 2017 року (в 



телефонному режимі) про наявність недоліків до заяви щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00565-м від 26.08.2015, з урахуванням додатково 

наданих документів (вх. № 16/3823 від 14.06.2017), а саме: у формі 3 структури 

власності зазначено неповний перелік пов’язаних осіб, не надано декларації 

кінцевих бенефіціарних власників і форму 5 структури власності, уточнити 

підстави щодо переоформлення ліцензії на мовлення. 

Станом на 29.03.2018 року зауваження щодо заяви на переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00565-м від 26.08.2015 не усунуті. 

Таким чином, керуючись статтями 1, 12, 27, 28, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 1, 13, 14, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 

18.12.2013 № 2433 (зі змінами), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Зобов’язати ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., протягом 14 днів надати в повному обсязі 

інформацію про пов’язаних осіб, декларації кінцевих бенефіціарних власників 

відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами 

програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм 

документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, затвердженого в 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381. 

2. Після надання інформації, що зазначена у п. 1 цього рішення, 

переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 26.08.2015), 3 та 5 (дата видачі 

додатків 18.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00565-м від 26.08.2015 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ 

МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 

у зв’язку зі зміною складу власників, технічних характеристик каналу мовлення, 

зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

3. Видати розпорядження про усунення недоліків до заяви ТОВ «ПЕРШИЙ 

МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 

протягом 14 днів з дати прийняття рішення, шляхом надання до Національної 

ради в повному обсязі інформації про пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних 

власників, декларації кінцевих бенефіціарних власників. 

4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, за умови виконання п. 

1 цього рішення, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору 

за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера 

програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та 

видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі 

змінами), нарахувати ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не 



впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу власників, технічних 

характеристик каналу мовлення – у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, за умови 

виконання п. 1 цього рішення, видати ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. 

КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., переоформлені додатки 1, 

3, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00565-м від 26.08.2015. 

6. При видачі переоформлених додатків 1, 3, 5 до ліцензії на мовлення  

НР № 00565-м від 26.08.2015 ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. 

КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., попередні додатки 1 (дата 

видачі додатка 26.08.2015), 3 та 5 (дата видачі додатків 18.11.2015) до ліцензії на 

мовлення НР № 00565-м від 26.08.2015 вважаються недійсними та вилучаються. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та 

бухгалтерської служби. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

29.03.2018 № 469 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

 
№ 

з/п 

Оператор телекомунікацій Провайдер програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвертації) 

Ресурс  

багатоканальної 

телемережі  

Територія розповсюдження 

програм (у межах території 

розташування багатоканальних 

телемереж) 

1. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КАБЕЛЬНЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл., ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.,  

ПП «Галос», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,  

ТОВ «НОВА-СЕРВІС», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., ПП «СВ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., ТОВ «ТЕЛЕНАВІГАТОР»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ТОВ «Центр 

ФЕНОМЕН», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 

ТОВ «НІКО-ТВ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл., ПП «ОЛМАТ», м. Кривий Ріг  

Дніпропетровської обл., ПП «ІНА-ТВ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., ТОВ «Кривбастелеком»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,  

ПП «САТЕЛІТ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл., ТОВ «Центрум-Сервіс», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., ТОВ «Веста-Л», м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської обл., ПП «Інформа-Тел»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«КАБЕЛЬНЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ», 

м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

вул. Ярослава 

Мудрого, 40,  

прим. 1, м. Кривий 

Ріг 

9 1 м. Кривий Ріг у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл. 

2. ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл., ПП «САЙЛІНК», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

ПП «ТЕЛЕ-КОМ»,  

м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

вул. Соборності,  

51-а, кв. 34,  

м. Кривий Ріг; 

просп. Перемоги, 41, 

м. Кривий Ріг 

9 1 м. Кривий Ріг у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ПП «ТЕЛЕ-КОМ»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл. 



3. ПП «ІНТЕР-ТВ-СЕРВІС», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

ПП «ІНТЕР-ТВ-СЕРВІС», 

м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

вул. Ціолковського, 

1-а, м. Кривий Ріг 

СК-8 1 м. Кривий Ріг у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ПП «ІНТЕР-ТВ-

СЕРВІС», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

4. ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»,  

м. Київ 

вул. Лермонтова, 1, 

м. Кривий Ріг 

СК-8 1 м. Кривий Ріг у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», м. Київ 

5. ТОВ «ГРАНД», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл., 

ТОВ «ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. 

ТОВ «ГРАНД», м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської обл. 

вул. Ціолковського, 

16-а, м. Кривий Ріг 

СК-7 1 м. Кривий Ріг у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ГРАНД»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл. 

 
Адреса студії: просп. Миру, 44-а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

 

 

Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 

 


