
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1369 

 

29.08.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про заяви ТОВ «ТРК «ЗОРЯ», м. Рівне, щодо  

продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги  

(НР № 00307-п від 02.06.2008) та видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги 

 

14 травня 2018 за вх. № 4/524 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОРЯ», 

м. Рівне (місцезнаходження юридичної особи: вул. Соборна, БОС 233, буд. 167, 

м. Рівне, 33024; директор Смалюхівський Микола Трохимович), про 

продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00307-п 

від 02.06.2008. 

Заявник був повідомлений листом від 5 червня 2018 року за вих. № 17/717 

про зауваження до поданих документів. Також, цим листом було повідомлено 

заявника про можливість продовження ліцензії після її переоформлення, або 

подачі заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги. Подані 

документи про продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги 

ліцензіат не доопрацьовував, а натомість 23 червня 2018 за вх. № 4/650 у 

Національній раді була зареєстрована заява про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги. 9 липня 2018 за вх. № 16/4318 надійшли додаткові 

документи. 

Подані документи не відповідають вимогам статей 24 і 40 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», а саме: згідно з вимогами Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення від 21.01.2016 № 2, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381, необхідно: у формі 3 

«Відомості про пов’язаних осіб» вказати всіх пов’язаних осіб із суб’єктом 

інформаційної діяльності, правильно зазначити тип пов’язаної особи, а також 

ідентифікаційні дані для кожної особи; у схематичному зображенні структури 

власності вказати країну власника; надати всі форми щодо структури власності 

станом на останнє число, що передує даті подачі заяви до Національної ради. У 

загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для 

ретрансляції, та інформації про програми, які провайдер програмної послуги має 

намір ретранслювати, вірно вказати канали прийому для програм та технологію 

їх розповсюдження відповідно до ліцензії на мовлення. У пункті 8 заяви про 



видачу ліцензії провайдера програмної послуги невірно вказано кількість каналів 

та технології, що використовуються для ретрансляції. 

Про недоліки до заявних документів було повідомлено в телефонному 

режимі. Станом на 22.08.2018 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 заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОРЯ», м. Рівне, про 

продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00307-п 

від 02.06.2008) та видачі 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 

 


