
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2175 

 

06.12.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 35 
 

Про заяву ТОВ «ТРК «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, щодо видачі  

ліцензії на мовлення (кабельне, логотип «ДАЧА») 

 

12 листопада 2018 року вх. № 4/1055 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ 

ТБ», м. Київ (місцезнаходження: вул. Закревського, буд. 22, м. Київ, 02222; 

директор Дідик Дмитро Миколайович), про видачу ліцензії на мовлення у 

багатоканальній телемережі ТОВ «КуМИР ТЕЛЕКОМ», м. Київ (обсяг мовлення 

– 24 години на добу). 

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. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законами України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

організаційно-технічні зобов’язання є обов’язковим додатком до ліцензії на 

мовлення. Форма ліцензії на мовлення затверджена рішенням Національної ради 

від 18.12.2013 № 2433, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

13.01.2014 за № 41/24818 (зі змінами), та передбачає зазначення організаційно-

технічних, фінансових, інвестиційних зобов’язань у додатку 5 до ліцензії. 

Організаційно-технічні зобов’язання для кабельного мовлення включають таку 

інформацію: адреса студії, захист студійного обладнання від несанкціонованого 

доступу, стандарт мовлення, спосіб доставки програми від студії до головної 

станції, власник багатоканальної телемережі, оператор телекомунікацій, умови 

розповсюдження програм (доступ), порядок забезпечення доступу абонентам до 

програм (за окремою угодою з абонентом, у складі пакета програм провайдера 

програмної послуги). В організаційно-технічних зобов’язаннях, взятих ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, зазначено, що доступ до 

програм кінцевим споживачам буде забезпечуватись шляхом включення до 

пакетів програм провайдерів програмної послуги з використанням технології 

IPTV/OTT. Однак, перелік провайдерів, з якими укладено угоди про 



розповсюдження програм, та які у свою чергу мають ліцензію Національної ради 

для надання програмної послуги з використанням технології IPTV або OTT, 

заявник не надав.  

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

заявник - юридична особа (суб’єкт господарювання), яка має на меті отримати 

ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу ліцензії за 

встановленою формою. У заяві повинні міститися дані про характеристики 

каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (для мовлення в 

багатоканальних телемережах - оператор телекомунікацій, що здійснює 

обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження головної станції 

багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної 

мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі). ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОРИСНЕ ТБ», м. Київ, визначило ресурс 

багатоканальної мережі як «більше 1000 телеканалів», що є безпідставним, та 

таким, що неможливо перевірити у зв’язку з відсутністю переліку провайдерів 

програмної послуги, яких заявник планує використовувати для розповсюдження 

своїх програм. 

Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» заява  про  видачу ліцензії  на мовлення розглядається і рішення 

щодо неї приймається у місячний строк з дня  її  надходження  до  Національної  

ради. 

Керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ТРК «КОРИСНЕ ТБ»,  

м. Київ, щодо видачі ліцензії на мовлення» на наступні засідання Національної 

ради для з’ясування обставин справи. 

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 

 


