
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1279  

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про видачу ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТРК» (ICTV), м. Київ  

(логотип: «зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна зірка,  

яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці» 

та/або «зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється 

з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» 

та/або «комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента – асиметрична 

п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у 

кожній точці, та з словесного елемента «ICTV» – виконаного оригінальним шрифтом. 

Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч»), 

дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення  

на наступний період 
 

Розглянувши заяву ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ (логотип: «зображувальне 

позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній 

різної довжини під різними кутами у кожній точці» та/або «зображувальне 

позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній 

різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» та/або 

«комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента – 

асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини 

під різними кутами у кожній точці, та з словесного елемента «ICTV» – 

виконаного оригінальним шрифтом. Зображувальний та словесний елементи 

розташовано поруч»), від 19.05.2021 вх. № 16/2397, про видачу дозволу на 

тимчасове мовлення у м. Краматорську Донецької області (аналогове телевізійне 

мовлення), що свідчить про наміри телерадіоорганізації отримати на наступний 

період дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення, виданий рішенням Національної ради від 17.09.2020 № 1076, без змін 

умов дозволу, керуючись статтею 23 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 14 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Порядком видачі та анулювання дозволу 

на тимчасове мовлення, умовами дозволу та порядком здійснення нагляду за 

додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення 

телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, затвердженим 

рішенням Національної ради від 01.03.2018 № 288, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 29.03.2018 за № 386/31838 (зі змінами), 

Національна рада  



ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 17.09.2020 № 1076 «Про 

видачу ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» 

(ICTV), м. Київ (логотип: «зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна 

зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у 

кожній точці» та/або «зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна 

зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у 

кожній точці, на контрастному фоні» та/або «комбіноване позначення, яке 

складається: з зображувального елемента – асиметрична п’ятикутна зірка, яка 

утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, 

та з словесного елемента «ICTV» – виконаного оригінальним шрифтом. 

Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч»), дозволу на 

тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення» в частині 

строку дії дозволу на тимчасове мовлення, виклавши пункт 4 в такій редакції: 

«4. Термін дії дозволу на тимчасове мовлення – до 26.09.2022». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, представників Національної 

ради, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


