
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2327 

 

20.12.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 37 

 

 
Про внесення змін до рішення Національної ради від 11.07.2018 № 770  

«Про заяви ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення та продовження  

строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00907-м від 24.04.2008) 

(супутникове, логотип: «1+1 International»)» 

 

 

Розглянувши звернення ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, від 06.12.2018 

вх. № 16/6475 щодо внесення додаткової підстави (зміна складу власників), а 

також додатково надані відомості про власників, враховуючи заяви ТОВ «ТРК 

«СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00907-м від 24.04.2008 (супутникове телебачення, обсяг мовлення – 24 

години на добу) у зв’язку зі зміною переліку пов’язаних осіб, приведенням 

бланка ліцензії на мовлення у відповідність до форми, затвердженої рішенням 

Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), і щодо продовження 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 00907-м від 24.04.2008, керуючись 

статтями 12, 24, 31, 33, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби 

статистики на 01.01.2018 (чисельність наявного населення України), враховуючи 

форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 

18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

13 січня 2014 року за № 41/24818, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Внести до рішення Національної ради від 11.07.2018 № 770 «Про заяви 

ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення та продовження 

строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00907-м від 24.04.2008) (супутникове, 

логотип: «1+1 International»)» (далі – рішення Національної ради від 11.07.2018 

№ 770) такі зміни: 

1) пункт 1 після слів «у зв’язку зі зміною» доповнити словами «складу 

власників,»; 

2) у підпункті 3.1. після слів «зміна переліку пов’язаних осіб,» доповнити 

словами «складу власників». 

 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко  

 


