
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 185 

 

07.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про заяву ТОВ «ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 1754-м від 20.03.2013) 

(супутникове, логотип: «LaLe» (комбіноване)) 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ»,  

м. Київ (місцезнаходження: вул. Вавілових, 17, м. Київ, 04060, генеральний 

директор Ленур Едемович Іслямов), щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 1754-м від 20.03.2013 (супутникове телебачення, місцеве, обсяг 

мовлення - 24 години на добу) у зв’язку зі зміною відомостей про прямого 

власника (співвласника) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 

(зміна власника), місцезнаходження, керівника, програмної концепції мовлення. 

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 

намірами ліцензіата змінити відомості про прямого власника (співвласників) 

та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера), 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. 

ТОВ «ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Київ, було 

повідомлено листом (№ 17/1334 від 31.08.2018) про наявність недоліків до 

заяви щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1754-м від 20.03.2013.  
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Станом на 07.02.2019 зауваження щодо заяви на переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 1754-м від 20.03.2013 не усунуті, а саме: 

- доопрацювати з урахуванням вимог Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради 

від 21.01.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 

за № 386/31838 (зі змінами): 

Форму 3 – неповний перелік пов’язаних осіб, необхідно вказати всі 

юридичні особи, де Іслямов Л.Е. є керівником;   

надати: 

відомості про зміни у структурі власності за поточний рік (2018) станом на 

останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою (Форма 4); 

відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті 

звернення із заявою (2017), за формою податкової декларації про майновий 

стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 

жовтня 2015 року № 859; 

пояснення стосовно порушення строку подачі заяви на переоформлення, 

встановленого частиною четвертою статті 35 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»; 

програмну концепцію мовлення, оформлену відповідно до рішення 

Національної ради від 13.04.2017 № 562. 

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: доопрацьованих з 

урахуванням вимог Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами 

програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм 

документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 386/31838 (зі 

змінами): 

Форми 3 – неповний перелік пов’язаних осіб, необхідно вказати всі 

юридичні особи, де Іслямов Л.Е. є керівником; відомостей про зміни у 

структурі власності за поточний рік (2018) станом на останнє число місяця, 
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який передує даті звернення із заявою (Форма 4); відомостей про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого 

бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою (2017), за 

формою податкової декларації про майновий стан і доходи, що затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859; пояснення 

стосовно порушення строку подачі заяви на переоформлення, встановленого 

частиною четвертою статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»; програмної концепції мовлення, оформленої відповідно до 

рішення Національної ради від 13.04.2017 № 562, відмовити ТОВ «ДИТЯЧИЙ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Київ, у переоформленні ліцензії на 

мовлення НР № 1754-м від 20.03.2013. 

2. Видати розпорядження про зобов’язання ТОВ «ДИТЯЧИЙ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Київ, протягом місяця з дати прийняття 

рішення подати до Національної ради заяву та документи щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1754-м від 20.03.2013, врахувавши 

недоліки, які були наявні в заяві (вх. № 4/774 від 31.07.2018). 

3. Управлінню ліцензування повернути документи ТОВ «ДИТЯЧИЙ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Київ. 

4. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення рішення повідомити ТОВ 

«ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Київ, про це рішення. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


