
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 653 

 

11.05.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 
Про заяву ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ТВ», м. Київ, 

щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення (НР № 00225-м від 19.03.2008) 

(супутникове, логотип: «A ONE») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ТВ», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. Кіквідзе, 13-в, офіс 84, м. Київ, 01103, директор (згідно із заявою): Дмитро 

Леонідович Земських), про продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 00225-м від 19.03.2008 (супутникове телебачення, обсяг мовлення – 24 

години на добу), Національна рада дійшла висновку:  

ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Без конкурсів 

здійснюється видача ліцензій на супутникове мовлення відповідно до частин 

першої та восьмої статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту а) частини сьомої статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо ліцензіат 

подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до 

закінчення строку дії ліцензії. 

ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ТВ», м. Київ, подало заяву на продовження строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00225-м від 19.03.2008 із запізненням на 20 днів, а 

саме: 11 жовтня 2017 року. 

Таким чином, керуючись статями 23, 24, 30, 32 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на підставі 

пункту а) частини сьомої статті 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕАЛ ЕСТЕЙТ ТВ», м. Київ, у продовженні строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 00225-м від 19.03.2008. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово у 

триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 



телекомунікацій зазначеного ліцензіата про відмову у продовженні строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00225-м від 19.03.2008. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 


