
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1780 

 

30.10.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 
 

 

Про заяву ТОВ «МЕДІАМЕРЕЖІ», м. Київ, 

щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення (НР № 00844-м від 03.10.2012) 

(багатоканальне, логотип: «ВСІ НОВИНИ») 

 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІАМЕРЕЖІ», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Мечнікова, 14/1, м. Київ, 01133; директор Йосип Ігорович Аксельруд), щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03.10.2012 

(багатоканальне телебачення, місцеве, МХ-5, обсяг мовлення – 24 години на 

добу), Національна рада дійшла наступного висновку. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та частиною 

першою статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту «а» частини сьомої статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо ліцензіат 

подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до 

закінчення строку дії ліцензії. 

ТОВ «МЕДІАМЕРЕЖІ», м. Київ, подало заяву на продовження строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03.10.2012 із запізненням на 173 дні, а 

саме: 27 вересня 2019 року. 

Таким чином, керуючись статтями 23, 24, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на підставі 

пункту «а» частини сьомої статті 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Відмовити ТОВ «МЕДІАМЕРЕЖІ», м. Київ, у продовженні строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03.10.2012. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

це рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на багатоканальне мовлення (телебачення), багатоканальна 



телемережа МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4),1 канал у м. Києві, оператор 

телекомунікацій – ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, обсяг мовлення – 24 години на 

добу. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти робочих днів повідомити ТОВ «МЕДІАМЕРЕЖІ», м. Київ, про це рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне, організаційного та документального забезпечення.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


