
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 115 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

        

Про скасування рішення Національної ради 

від 23.12.2020 № 1653 «Про заяву ТОВ «БІЗНЕС МЕДІА ЛТД», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00243-м від 31.03.2011) 

(супутникове, логотип: «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ»; зображення знака, який являє собою стилізовану 

прописну кирилічну літеру «Д», виконану в стилі «хайтек», яка складається із самостійних 

зображувальних елементів, які мають краплевидні форми, та які в своїй сукупності і складають 

цілісну стилізовану літеру «Д»; зображення, що являє собою прямокутник, що змінює грані на 

переклад назви «Перший діловий телеканал», російською – «Первый деловой телеканал» та 

англійською – «First Business channel»)» 

         

У зв’язку з несплатою ліцензійного збору та  відповідно до  звернення  

ТОВ «БІЗНЕС МЕДІА ЛТД», м. Київ (вх. № 16/184 від 26.01.2021) 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Деревлянська, буд. 13-б, м. Київ, 

04119; директор Карпенко Т. В.), керуючись статтями 31, 32, 35, 39 Закону 

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

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати  рішення  Національної ради  від  23.12.2020  № 1653  «Про 

заяву ТОВ «БІЗНЕС МЕДІА ЛТД», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення (НР № 00243-м від 31.03.2011) (супутникове, логотип: «ПЕРШИЙ 

ДІЛОВИЙ»; зображення знака, який являє собою стилізовану прописну кирилічну літеру 

«Д», виконану в стилі «хайтек», яка складається із самостійних зображувальних елементів, 

які мають краплевидні форми, та які в своїй сукупності і складають цілісну стилізовану 

літеру «Д»; зображення, що являє собою прямокутник, що змінює грані на переклад назви 

«Перший діловий телеканал», російською – «Первый деловой телеканал» та англійською – 

«First Business channel»)». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  

Національної  ради О. Черниша. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


