
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 35 

 

10.01.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 

Про заяву ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00316-м від 15.05.2015) 

(багатоканальне, логотип: «УНІАН») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІАН ТБ», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Хрещатик, 4, м. Київ, 01001; директор Світлана Анатоліївна Миколаюк), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00316-м від 15.05.2015 

(багатоканальне загальнонаціональне телебачення, телемережа МХ-4, обсяг 

мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною телемережі МХ-4 на МХ-3 та 

оператора телекомунікацій на ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ. 

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. 

Згідно зі статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена 

наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а 

також нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій. 

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 

зміною умов діяльності, ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів 

подати до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії на мовлення 

разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що 

підтверджують зміну. 

ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ, було повідомлено листом (№ 17/1986 від 

12.12.2018) про наявність недоліків до заяви про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00316-м від 15.05.2015. 

До заяви про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00316-м від 

15.05.2015 ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ, надало Договір № 0718Н від 20.11.2018, 

укладений між ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ, та ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ. 

Наданий Договір, відповідно до листа ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ (вх. №16/6688 



від 20.12.18), вважається таким, що не набув сили, у зв’язку з тим, що був 

підписаний виключно для участі ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ, у конкурсі 

(рішення Національної ради від 11.05.2018 № 627). 

Враховуючи додатково подані документи (вх. №№ 16/4479 від 19.07.2018, 

16/1538 від 24.07.2018, 16/6352 від 27.11.2018, 16/6688 від 20.12.2018), недоліки 

не усунено, а саме, відсутня угода з оператором телекомунікацій.  

Станом на 10 січня 2019 року зауваження до заяви про переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00316-м від 15.05.2015 не усунуто. 

Крім цього, у мережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, відсутній вільний канал 

мовлення, оскільки рішення Національної ради від 11.07.2018 № 720 про 

відмову ТОВ «ТРК «ПОГОДА ТБ», м. Київ, у продовженні строку дії ліцензії 

на мовлення НР № 00292-м від 23.08.2011 оскаржується мовником у суді.   

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 ліцензії 

або про відмову у внесенні змін до ліцензії. 

Таким чином, керуючись статтями 1, 12, 27, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 1, 13, 14, 18, 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. Керуючись частинами четвертою, сьомою статті 35 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», у зв’язку з відсутністю угоди з оператором 

телекомунікацій, відмовити ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ, у переоформленні  

ліцензії на мовлення НР № 00316-м від 15.05.2015. 

2. Управлінню ліцензування повернути документи ТОВ «УНІАН ТБ»,  

м. Київ. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення рішення повідомити ТОВ «УНІАН 

ТБ», м. Київ, про це рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко  

 

 


