
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1295 

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про заяву ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка 

Київської обл., щодо переоформлення ліцензії 

на мовлення (НР № 00078-м від 30.04.2013, 

кабельне, логотип: «ДП») 

 

30 березня 2021 року вх. № 2/291 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. 

(місцезнаходження: вул. Юності, буд. 11, м. Українка Київської обл., 08720; 

директор Кирилюк Оксана Олександрівна), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00078-м від 30.04.2013 у зв’язку зі зміною власника, кінцевого 

бенефіціарного власника, пов’язаних осіб. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законами України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення за встановленою Національною радою формою. До заяви додаються 

завірені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують 

необхідність внесення змін до ліцензії. 

Під час розгляду заяви та додаткових документів до неї ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл., 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00078-м від 30.04.2013 було 

виявлено, що подані документи не відповідають вимогам Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та Порядку подання телеорганізаціями та 

провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності (далі – 

Порядок), затвердженого рішенням Національної ради від 21 січня 2016 року № 

2 (зі змінами), а саме: 

1. У заяві уточнити підставу щодо переоформлення ліцензії на мовлення. 

2. Щодо інформації про структуру власності: 
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- у формі № 2 зазначити Овчаренко Т.А.; 

- надати форму № 4 за 2021 рік; 

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

характеру кінцевого бенефіціарного власника за 2020 рік, за формою декларації 

про майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 25 квітня 2019 року № 177). 

Заявника поінформовано про недоліки до заявних документів листами від 

від 21.05.2021 вих. № 16/2420 і від 07.06.2021 вих. № 16/989, а також у 

телефонному режимі. 

Крім цього, необхідно зазначити, що, відповідно до відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, зміна одного з власників відбулася 9 вересня 2020 року, а заява про 

переоформлення зареєстрована в Національній раді 30 березня 2021 року, що є 

порушенням частини 4 статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», який визначає, що у разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової 

форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника 

(співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат 

зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими 

заявником копіями, що підтверджують зміну. Отже, згідно з вимогами Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» останнім днем визначеного Законом 

строку подачі заяви про переоформлення ліцензії на мовлення було 22 жовтня 

2020 року, що фактично свідчить про прострочення строку подачі заяви про 

переоформлення у 109 днів. 

Пунктом б) частини 5 статті 37 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» визначено, що Національна рада може звертатися до суду про 

анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту несвоєчасного подання заяви 

про переоформлення ліцензії у зв’язку з організаційними змінами статусу та 

умов діяльності ліцензіата. 

Керуючись статтями 1, 12, 24, 35, 37 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у внесенні змін до ліцензії на мовлення 

НР № 00078-м від 30.04.2013 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. 

2. Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення  

НР № 00078-м від 30.04.2013 ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


