
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2254 

 

20.12.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 36 

 
Про відмову у видачі ліцензії на багатоканальне мовлення на вільних каналах  

мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4) 

у м. Білій Церкві Київської обл. 
 

З урахуванням рішення від 26.09.2019 № 1412 «Про затвердження 

конкурсних умов на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення на вільних 

каналах мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 

(MPEG 4)», Національна рада рішенням від 26.09.2019 № 1413 оголосила 

конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення на вільних каналах 

мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG 4) у 

м. Білій Церкві Київської обл. (1 канал). 

Оголошення про конкурс опубліковано 04.10.2019 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 190 (7196) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua. 

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на 

багатоканальне мовлення на вільних каналах мовлення у багатоканальній 

телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG 4) у м. Білій Церкві Київської обл. 

(1 канал) було подано 2 заяви від: ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА МЕДІА 

КОМПАНІЯ», м. Вишневе Київської обл. («ПРАВДА ТУТ Біла Церква 

(комбіноване)»); ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. («ДП»). 

У заяві ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. («ДП»), структурними 

підрозділами Національної ради виявлено ряд зауважень, а саме:  

- відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» в заяві не всі дані зазначені (відсутні банківські реквізити у п. 4 

щодо юридичних осіб); 

- відсутні копії затверджених у встановленому порядку установчих та 

статутних документів;   

- у Формі № 2 зазначаються лише власники істотної участі (10 і більше %); 

- надати Форму № 4 за поточний рік; 

- відсутні відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення 

із заявою, за формою декларації про майновий стан і доходи, що затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, 

зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 2015 року за  

№ 1298/27743; 

- надати розрахунок планової діяльності Товариства на 2019-2024 рр.; 2018 

рік зазначити фактичними показниками діяльності інформаційно, без 

підсумовування даних у колонку «Всього»; 

http://www.nrada.gov.ua/


- у п. 9 програмної концепції не зазначено тематичне спрямування передач; 

- у п. 6 заяви зазначити вид мовлення – БАГАТОКАНАЛЬНЕ, заповнити  

п. 9 заяви відповідно до конкурсного оголошення, надати угоду, завірену ТОВ 

«ЗЕОНБУД», надати організаційно-технічні зобов'язання відповідно до 

конкурсних умов. 

Національна рада відповідно до передбаченої статтею 25 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» процедури провела конкурс на отримання 

ліцензії на багатоканальне мовлення на вільних каналах мовлення у 

багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG 4) у м. Білій 

Церкві Київської обл. (1 канал) та визначила його переможця. 

Переможцем конкурсу визначено ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА МЕДІА 

КОМПАНІЯ», м. Вишневе Київської обл. («ПРАВДА ТУТ Біла Церква 

(комбіноване)»). 

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», при проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення 

підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника за 

результатами конкурсного відбору. 

Розглянувши заяву ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. («ДП»), 

Національна рада вважає за необхідне відмовити цій компанії у видачі ліцензії 

на багатоканальне мовлення на вільних каналах мовлення у багатоканальній 

телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG 4) у м. Білій Церкві Київської обл. 

(1 канал). 

Керуючись частиною першою статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. На підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», відмовити ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. 

(«ДП»), у видачі ліцензії на багатоканальне мовлення на вільних каналах 

мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG 4) у 

м. Білій Церкві Київської обл. (1 канал). 

2. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення підсумків конкурсу повідомити 

ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. («ДП»), про це рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


