
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1664 

 

17.10.2019                                                         м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «Пологівські телекомунікаційні системи», м. Пологи Запорізької обл. 

(НР № 0864-п від 01.12.2010) 

 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «Пологівські 

телекомунікаційні системи», м. Пологи Запорізької обл. (ліцензія НР № 0864-п від 

01.12.2010), надає у складі програмної послуги (технологія розповсюдження 

програм – аналогова), здійсненого 17.09.2019, зафіксовано ознаки порушення вимог 

частини дев`ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Провайдер зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання 

програм універсальної програмної послуги. Для розповсюдження програм 

універсальної програмної послуги провайдер не зобов’язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. Перелік програм універсальної програмної 

послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, 

міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність 

провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що 

використовується для провадження такої діяльності […]), оскільки універсальна 

програмна послуга, затверджена рішенням Національної ради від 01.12.2016  

№ 2526 (зі змінами, внесеними рішенням Національної ради від 13.09.2018 № 1483 

(додаток 7)), надається не в повному обсязі – відсутні 2 програми: ТОВ «Медіагруп 

Алекс. юа» (попередня назва ТРО: ПАТ «Медіагруп нові проекти» (логотип: 

«стилізоване зображення-повернута під кутом велика об’ємна літера A у рамці з 

підписом латиницею ALEX.UA»), ПАТ «НСТУ» (логотип: «UА: КРИМ» 

(комбіноване)). 

Крім того, за інформацією, вказаною в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – 

ЄДР), до установчих документів ТОВ «Пологівські телекомунікаційні системи» 

(код ЄДРПОУ: 36870318) було внесено зміни щодо керівника юридичної особи, 

складу або інформації про засновників.  

Відповідно до Витягу з ЄДР від 08.10.2019, засновниками (учасниками) 

юридичної особи є: Мирошниченко Олександр Вікторович (бенефіціарний власник 

(контролер)), Шилова Тетяна Борисівна (бенефіціарний власник (контролер)), 

Бєлокопитов Максим Анатолійович, Кривоус Лілія Валентинівна, Назаренко 
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Володимир Володимирович, Шестовський Костянтин Георгійович. У ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0864-п від 01.12.2010 (додаток 3) вказано 

власників (співвласників): Бандурова Віктора Володимировича, Панченка Сергія 

Павловича, Тоцького Юрія Яковича, Мирошниченка Олександра Вікторовича. 

Згідно з даними ЄДР керівником  ТОВ «Пологівські телекомунікаційні 

системи» з 23.12.2018 є Шикула Наталія Анатоліївна, у ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0864-п від 01.12.2010 (додаток 4) вказано директора 

Тоцького Юрія Яковича. 

Станом на 08.10.2019 до Національної ради не надходила заява ТОВ 

«Пологівські телекомунікаційні системи», м. Пологи Запорізької обл., про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0864-п від 

01.12.2010 у зв`язку зі зміною власників, керівника, що є ознакою порушення вимог 

пункту 2.10 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011  

№ 2979, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 

(із змінами) (Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги є зміна відомостей, що міститься у ліцензії провайдера програмної послуги 

та додатку до неї, або заяви ліцензіата). 

Розглянувши результати моніторингу від 17.09.2019, а також інформацію, 

вказану в ЄДР станом на 08.10.2019, керуючись частиною першою статті 70 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацами третім, 

шостим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

№ 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 

(у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), керуючись частиною 

першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», абзацами третім, шостим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про 

порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 

09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за 

№ 1468/31336), Національна рада  

 

вирішила: 
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Пологівські телекомунікаційні системи», м. Пологи 
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Запорізької обл. (НР № 0864-п від 01.12.2010), з метою перевірки дотримання 

вимог: 

- частини дев`ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Провайдер зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання 

програм універсальної програмної послуги. Для розповсюдження програм 

універсальної програмної послуги провайдер не зобов’язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. Перелік програм універсальної програмної 

послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, 

міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність 

провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що 

використовується для провадження такої діяльності […]); 

- пункту 2.10 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011  

№ 2979, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 

(із змінами) (Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги є зміна відомостей, що міститься у ліцензії провайдера програмної послуги 

та додатку до неї, або заяви ліцензіата). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на проведення 

позапланової виїзної перевірки. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


