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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

24.09. 2013 року № 1824 

 

Національній раді України з питань  

телебачення і радіомовлення  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про видачу (продовження) ліцензії на мовлення 

 

Найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, 

емблема тощо) ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Засновник (співзасновники) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(юридична особа – найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити; 

фізична особа – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків  

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)  

і відомості про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація 

про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків) 

 

Власник (співвласники) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(юридична особа – найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити;  

фізична особа – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)  

і відомості про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація 

про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків) 
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Пов’язані особи __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити,  

а для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)  

і відомості про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація 

про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків) 

 

Відомості про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб – прізвище,  

ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)  

 

Вид мовлення відповідно до вимог статті 23 Закону України "Про телебачення і 

радіомовлення"___________________________________________________________ 

 

Передбачувана територія розповсюдження програм відповідно до вимог статті 23 

Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ___________________________ 

 

Порядок розгляду заяви – за конкурсом на отримання ліцензії або на 

позаконкурсних засадах відповідно до вимог статей 22 і 25 Закону України "Про 

телебачення і радіомовлення" та рішення Національної ради ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(для наземного ефірного та мережного мовлення – частота (частоти), місцезнаходження та потужність 

передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу; для супутникового мовлення –  

відомості про параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення; для мовлення  

в багатоканальних телемережах та багатоканального мовлення – оператор телекомунікацій, що здійснює 

обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, 

максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) 

багатоканальної мережі) 

 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Кількість населення на території розповсюдження програм, до якої входять 

населені пункти (або адміністративно-територіальні одиниці), тис. осіб 

___________________________________________________________________ 
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Кількість домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм 

_________________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Сплату ліцензійного збору гарантуємо 

 

 

"___" __________ 20__ року __________________________  __________________ 
                            (підпис заявника)                                     (прізвище, ініціали)   

 

М.П.  

 


