
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1886 

 

18.10.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

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») 

 

24.07.2018 за вх. № 4/749 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. 

КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. (місцезнаходження: 

просп. Миру, буд. 44-а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 50069; 

генеральний директор Дранов Сергій Сергійович), про переоформлення ліцензії 

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

багатоканальних телемережах: ТОВ «ТРК «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,  ФОП ТРИГУБ С.В., 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., ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ПП «ІНТЕР-ТВ-

СЕРВІС», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ТОВ «ГРАНД», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, ТОВ «ЕЛЕКТРОН-

СЕРВІС», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., обсяг мовлення – по 24 години 

на добу) у зв’язку зі зміною докладних характеристик каналу мовлення, мережі 

мовлення та власників товариства.  

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. 
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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 та кінцевого 

бенефіціарного власника заявника, складу управлінських органів, 

місцезнаходження ТРО, технічних характеристик мовлення, 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. 

Рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами) 

затверджена форма ліцензії на мовлення, яка має містити інформацію про 

засновників, власників, пов’язаних осіб, кінцевого бенефіціарного власника. 

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

Дніпропетровської обл., надало інформацію щодо структури власності в 

неповному обсязі та з порушенням вимог Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016 

№ 2 (зі змінами).  

Компанію поінформовано про недоліки до заявних документів листом від 

21.08.2018 за вих. № 17/1259. 

Станом на 04.10.2018 зауваження щодо заяви на переоформлення ліцензії 

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

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 або про 

відмову у внесенні змін до ліцензії. 

Керуючись статтями 1, 12, 24, 27, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 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. Враховуючи вимоги статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення  

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

КРИВИЙ РІГ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.  

2. Видати розпорядження про зобов’язання ТОВ «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ 

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

місяця з дати прийняття рішення подати до Національної ради заяву та 

документи щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00565-м від 

26.08.2015, врахувавши недоліки, які були наявні в заяві (вх. № 4/749 від 
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24.07.2018). 

3. Управлінню ліцензування повернути документи ТОВ «ПЕРШИЙ 

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

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


