
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 619 

 

15.09.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

 

Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 00019-п від 09.12.2010, МХ-5) 

 

01.10.2021 за вх. № 2/1003 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) була зареєстрована заява 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕОНБУД», м. Київ 

(місцезнаходження юридичної особи: б-р Лесі Українки, буд. 26, м. Київ, 01133; 

генеральний директор Манжосов Володимир Анатолійович), про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00019-п від 

09.12.2010 у зв’язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору 

програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), а саме: вилучення програми 

ТОВ «Інформаційний телеканал «Репортер», м. Одеса, на підставі розірвання 

договору у зв’язку з несплатою за послуги оператора багатоканальної 

телемережі. 

З метою отримання інформації про вжиті заходи щодо  

ТОВ ІТ «РЕПОРТЕР», м. Одеса, стосовно усунення заборгованості за надані 

послуги та врегулювання ситуації в рамках чинного законодавства Національна 

рада листом від 10.02.2022 за вих. № 17/215 звернулася до ТОВ «ЗЕОНБУД», 

м. Київ. Інформація від ТОВ «ЗЕОНБУД» станом на 15.08.2022 до Національної 

ради не надходила. 

ТОВ ІТ «РЕПОРТЕР», м. Одеса, має ліцензію на мовлення НР № 01173-м 

від 28.09.2011 у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 

(MPEG-4), строк дії якої - до 28.09.2025. 

Заява від ТОВ ІТ «РЕПОРТЕР», м. Одеса, щодо анулювання чинної 

ліцензії на мовлення до Національної ради не надходила. 

Національна рада, враховуючи вимоги статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», не ухвалювала рішень щодо анулювання ліцензії 

на мовлення на підставі клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії, рішення 

про скасування державної реєстрації ліцензіата, несплати ліцензіатом 

ліцензійного збору у строки, встановлені відповідно до вимог цього Закону, 

відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі 

ліцензії чи рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення. 

Отже, ліцензія на мовлення НР № 01173-м від 28.09.2011 

ТОВ ІТ «РЕПОРТЕР», м. Одеса, є на сьогодні чинною та засвідчує право 
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ліцензіата, відповідно до умов ліцензії, здійснювати мовлення, використовувати 

канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж.  

До заяви про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги від 

01.10.2021 вх. № 2/1003 було додано лист вих. № 777 від 02.09.2021 щодо 

повідомлення про розірвання договору ТОВ «ЗЕОНБУД», Київ, у 

односторонньому порядку. Національна рада не втручається у діяльність 

суб’єктів господарювання та вважає зазначений лист неналежно обґрунтованою 

підставою для вчинення дій щодо переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 00019-п від 09.12.2010 ТОВ «ЗЕОНБУД». 

Національна рада, відповідно до Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», є конституційним, постійно 

діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням 

законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних 

повноважень. 

Ліцензування діяльності суб’єкта господарювання здійснюється 

відповідно до статей 24, 39, 40, 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги. 

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між 

абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного законодавства. Угода 

обов’язково визначає: тип наданого пакета програм (пакет універсальної 

програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на 

замовлення); перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується 

надавати абоненту; абонентну плату за пакет і/або плату за надання окремих 

телерадіопрограм та передач. До закінчення строку дії угоди провайдер не має 

права без офіційно оформленого погодження абонента вносити зміни до 

характеристик програмної послуги, зазначених у частині сьомій цієї статті. 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженим 

рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (зі змінами), 

враховуючи, що Національна рада не втручається у діяльність суб’єктів 

господарювання, а здійснює нагляд за дотриманням ліцензіатом умов ліцензії, 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕОНБУД», м. Київ, про переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 00019-п від 09.12.2010 без розгляду. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


