
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1917 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32
  

Про внесення змін до рішення Національної ради від 04.11.2021 № 1658 

«Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «МАЛЯТКО-ТВ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00890-м від 19.11.2018) 

(супутникове, логотип: «Малятко-TV»)» 
 

Враховуючи технічну помилку в рішенні Національної ради від 04.11.2021 

№ 1658 «Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «МАЛЯТКО-ТВ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00890-м від 19.11.2018) 

(супутникове, логотип: «Малятко-TV»)», керуючись статтями 31, 35 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. Внести до рішення Національної ради від 04.11.2021 № 1658 «Про заяву 

ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «МАЛЯТКО-ТВ», м. Київ, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 00890-м від 19.11.2018) (супутникове, логотип: 

«Малятко-TV»)» (далі – рішення Національної ради від 04.11.2021 № 1658) такі 

зміни: 

1) пункт 1 після слова «Переоформити» доповнити словами «ліцензію на 

мовлення НР № 00890-м від 19.11.2018 (дата видачі бланка ліцензії 19.11.2018),»; 

2) пункти 3 та 4 викласти в такій редакції: 

«3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «МАЛЯТКО-ТВ», м. Київ, переоформлені ліцензію на 

мовлення НР № 00890-м від 19.11.2018 та додатки 3, 5 до ліцензії на мовлення 

НР № 00890-м від 19.11.2018. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 

19.11.2028. 

4. При видачі ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «МАЛЯТКО-ТВ», м. Київ, 

переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00890-м від 19.11.2018 та додатків 3, 

5 до ліцензії на мовлення попередні ліцензія на мовлення НР № 00890-м від 

19.11.2018 (дата видачі бланка ліцензії 19.11.2018) та додатки 3, 5 (дата видачі 

додатків 19.11.2018) до ліцензії на мовлення НР № 00890-м від 19.11.2018 

вважаються недійсними та вилучаються.». 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 


