
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1270 

 

22.08.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про внесення змін до рішення  

Національної ради від 12.07.2019 № 865 

«Про заяву ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ  

«ПОГЛЯД», м. Буча Київської обл., щодо переоформлення  

ліцензії на мовлення (НР № 01145-м від 03.07.2017,  

кабельне, логотип: «ТЕЛЕКАНАЛ ПОГЛЯД»)» 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «ПОГЛЯД», м. Буча 

Київської обл.,  щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 

03.07.2017, враховуючи технічну помилку, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 12.07.2019 № 865 «Про 

заяву ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «ПОГЛЯД», м. Буча Київської обл., 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01145-м від 03.07.2017, 

кабельне, логотип: «ТЕЛЕКАНАЛ ПОГЛЯД»)». 

2. У пункті 1 рішення від 12.07.2019 № 865 після слова «Переоформити» 

додати слова «бланк ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 03.07.2017 (дата 

видачі бланка ліцензії 03.07.2017) та», а далі по тексту. 

3. Пункт 3 рішення від 12.07.2019 № 865 викласти в такій редакції: «Після 

сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

«ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «ПОГЛЯД», м. Буча Київської обл., 

переоформлені бланк ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 03.07.2017 та 

додаток 4 до ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 03.07.2017». 

4. Пункт 4 рішення від 12.07.2019 № 865 викласти в такій редакції: «При 

видачі ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «ПОГЛЯД», м. Буча Київської обл., 

переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 03.07.2017 та 

додатка 4 до ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 03.07.2017 попередній бланк 

ліцензії на мовлення НР № 01145-м від 03.07.2017 (дата видачі бланка ліцензії 

03.07.2017) та додаток 4 до ліцензії НР № 01145-м від 03.07.2017 (дата видачі 

додатка 03.07.2017) вважаються недійсними та вилучаються». 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування та 

юридичне.  

 

 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


