
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 431 

 

28.03.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

 

Про заяву ТОВ «ТВІ.САТ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00319-м від 29.12.2011) 

(супутникове, логотип: «ТВі») 

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТВІ.САТ», м. Київ (місцезнаходження:  

вул. Антоновича, 16, кв. 9, м. Київ, 01004; директор Геннадій Євгенійович Бєлов 

– згідно заяви (Урбанський Максим Вікторович – згідно ліцензії)), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00319-м від 29.12.2011 (супутникове 

мовлення, телебачення, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною 

назви ТРО (ТОВ «ІНФО24» – згідно ліцензії), директора, місцезнаходження 

ТРО, кінцевого бенефіціарного власника, логотипа на «TVi». 

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 організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною 

відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 

робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що 

підтверджують зміну. 
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ТОВ «ТВІ.САТ», м. Київ, було повідомлено листом (вих. № 17/2002 від 

13.12.2018) про наявність недоліків до заяви щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00319-м від 29.12.2011. 

Під час опрацювання долученої до заяви про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00319-м від 29.12.2011 додаткової документації (лист від 

01.03.2019 за вх. № 16/978) юридичне управління Національної ради дійшло 

висновку, що ТОВ «ТВІ.САТ», м. Київ, необхідно: подати заяву від ліцензіата 

Національної ради; надати підтверджуючі документи змін, зазначених у Формі 

№ 4; в усіх формах та на схематичному зображенні до структури власності щодо 

іноземної компанії зазначається повне найменування англійською мовою та його 

транслітерація українською мовою; на схематичному зображенні та у формах до 

структури власності не розкрито всіх власників (опосередкованих); відповідно 

до пунктів 9, 10 розділу І Порядку подання телерадіоорганізаціями та 

провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та 

відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги надати документи, що підтверджують належність іноземним 

юридичним або фізичним особам корпоративних прав у суб’єкті інформаційної 

діяльності (далі- СІД) та документи, що підтверджують можливість кінцевими 

бенефіціарними власниками здійснювати вирішальний вплив на управління або 

господарську діяльність СІД; відсутні відомості про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, 

який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації про 

майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України 

від 02.10.2015 № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 

за № 1298/27743; у Формі № 3 неповний перелік пов’язаних осіб, а також 

необхідно уточнити колонку 2. Крім цього, наявні зауваження управлінь: 

контролю та налізу телерадіомовлення – невірний розрахунок у бланку 

програмної концепції; радіочастотного ресурсу та технічного контролю: надати 

копії Договорів з оператором супутникового ретранслятора та оператором 

телекомунікацій. 

Станом на 06.03.2019 зауваження щодо заяви на переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00319-м від 29.12.2011 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 ліцензії або 

про відмову у внесенні змін до ліцензії. 

Таким чином, керуючись статтями 1, 12, 27, 28, 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», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ТВІ.САТ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00319-м від 29.12.2011)» на 

наступні засідання Національної ради у зв’язку з необхідністю доопрацювання. 
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2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


