
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2202 

 

12.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про заяву ТОВ «НАШЕ ТБ», смт Веселинове 

Миколаївської обл., щодо видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги 

 

04.07.2019 за вх. № 4/556 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШЕ ТБ», смт Веселинове 

Миколаївської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Молодіжна,  

буд. 6, смт Веселинове Миколаївської обл., 57001; директор Безуханич Тетяна 

Володимирівна), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги. 

Подані документи не відповідають вимогам статей 1, 24, 40 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»: у формі 3 зазначений не повний перелік 

пов’язаних осіб (не зазначені юридичні особи, в яких керівники або власники є 

керівниками або власниками); щодо Базуханич Т.В. потрібно уточнити колонку 

6 «Тип пов’язаної особи», а також заначити юридичні особи: ПП TV агентство 

нерухомості «ТВ ДОМ» (код ЄДРПОУ 36796355), ПП «Агентство нерухомості 

«Лідер» (код ЄДРПОУ 39892659), ТОВ ТК «Регіон» (код ЄДРПОУ 30940431), 

ТОВ «ТВ ДОМ» (код ЄДРПОУ 34599607), ТОВ «Регіон+» (код ЄДРПОУ 

40255263), ТОВ «ТК «ЛІС» (код ЄДРПОУ 30762399), ТОВ «ТК АРС» (код 

ЄДРПОУ 30258100), у яких керівники або власники ТОВ «НАШЕ ТБ» є також 

керівниками або власниками, що визначено Порядком подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності, затвердженим рішенням Національної ради від 21.01.2016 

№ 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2017 за № 251/28381. 

Крім цього, необхідно надати загальну концепцію добору програм, оформлену 

згідно з вимогами Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги;  склад універсальної програмної послуги не відповідає 

рішенню Національної ради від 01.12.2016 № 2524, у заяві в пункті 6 вказати 

дозвіл НКРЗІ, в пункті 10 вказати кількість населення, у п. 11 заяви - мінімальну 

частку вітчизняних програм, відповідно до поданої загальної концепції добору 

програм. Отже, документи оформлені з порушенням вимог Положення про 

порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги та Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності. 



За результатами розгляду заявних документів листами від 18.07.2019 

вих. № 17/1338, від 11.10.2019 вх. № 17/2132 заявнику було повідомлено про 

зауваження до поданих документів. 

Ліцензування діяльності суб’єкта господарювання здійснюється 

відповідно до статей 24, 39, 40, 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги. 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, 

затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 (зі 

змінами), Порядком подання телерадіоорганізаціями та провайдерами 

програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженим 

рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2 (зі змінами) зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 17.02.2017 за № 251/28381, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШЕ ТБ», смт Веселинове Миколаївської обл., про 

видачу ліцензії провайдера програмної послуги без розгляду. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та 

аналізу телерадіомовлення. 

3. 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 

 


