
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 614  

 

26.04.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 
 

Про заяву КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА 

МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00988-м від 15.12.2011) 

(ефірне ТБ, логотип: комбіноване позначення,  

яке представлено написом «ТЕЛЕКАНАЛ»,  

літерою «Z» та зображенням кулі,  

на поверхні якої цю літеру вирізьблено) 

 

Розглянувши заяву вх. № 4/1588 від 07.12.2017 КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА»,  

м. Запоріжжя (місцезнаходження: вул. Приходська, 60, м. Запоріжжя, 69095; 

керівник Дмитро Борисович Веліканов), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00988-м від 15.12.2011 (ефірне місцеве телебачення з 

використанням 60 ТВК у м. Запоріжжі, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг 

мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною керівника, складу 

редакційної ради, переліку повʼязаних осіб, 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 

зв’язку із намірами ліцензіата змінити організаційно-правову форму, умови 

діяльності ліцензіата 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. 
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07.12.2017 КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА»,  

м. Запоріжжя, подало заяву щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00988-м від 15.12.2011. 

КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, було 

повідомлено листом (№ 17/2492 від 27.12.2017) про наявність недоліків до 

заяви щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00988-м від 15.12.2011, 

а саме: надати пояснення стосовно порушення вимог статті 35 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» - прострочення подання заяви на 

переоформлення (зміни відбулись 23.12.2016), у формі 2 структури власності 

зазначити сукупний розмір (%) участі особи у суб’єкті інформаційної 

діяльності, у формі 5 структури власності невірно зазначено кінцевого 

бенефіціарного власника відповідно до визначення статті 1 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», надати інформацію щодо керівника та 

оновленого складу редакційної ради із зазначенням ідентифікаційних даних, 

передбачених статтею 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(громадянство, дата народження, адреса, ідентифікаційний код). 

Станом на 18.04.2018 зауваження щодо заяви на переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 00988-м від 15.12.2011 усунуті частково, а саме, у формі 2 

структури власності відомості про власників істотної участі не відповідають 

інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, у формі 5 структури власності не 

зазначено кінцевого бенефіціарного власника відповідно до визначення статті 1 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

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 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 КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА»,  

м. Запоріжжя, протягом місяця надати форму 5 структури власності, 

зазначивши кінцевого бенефіціарного власника відповідно до визначення статті 

1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», та надати інформацію 

про власників істотної участі у формі 2 структури власності, яка відповідає 

інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

2. Видати розпорядження про усунення недоліків до заяви КП 

«МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, протягом місяця 

з дати прийняття рішення, шляхом надання до Національної ради форми 2 

структури власності відомості про власників істотної участі, яка відповідає 
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інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, форми 5 структури власності, 

зазначивши кінцевого бенефіціарного власника відповідно до визначення статті 

1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

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

переоформити додатки 1, 2 (дата видачі додатків 28.10.2016) до ліцензії на 

мовлення НР № 00988-м від 15.12.2011 КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА 

МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною керівника, складу редакційної 

ради, пов’язаних осіб, зазначенням інформації щодо кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера). 

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 КП «МУНІЦИПАЛЬНА 

ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, плату за внесення змін до ліцензії, 

які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна керівника, складу 

редакційної ради, пов’язаних осіб, зазначення інформації щодо кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) – в розмірі одного 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 КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА 

МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, переоформлені додатки 1, 2 до ліцензії на мовлення 

НР № 00988-м від 15.12.2011. 

6. При видачі переоформлених додатків 1, 2 до ліцензії на мовлення  

НР № 00988-м від 15.12.2011 КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА 

МЕРЕЖА», м. Запоріжжя, попередні додатки 1, 2 (дата видачі додатків 

28.10.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00988-м від 15.12.2011 вважаються 

недійсними та вилучаються. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


