
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 291 

 

17.07.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 
Про визнання таким, що не відбувся, 

конкурсу на отримання вільних радіоканалів,  

оголошеного рішенням Національної ради  

від 15.01.2014 №38  

 

Національною радою 15.01.2014 прийнято рішення № 38, яким оголошено 

конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

радіоканалів. Згідно рішення Національної ради від 15.01.2014 № 37 „Про 

затвердження конкурсних умов” визначено граничний термін подачі заяв на 

видачу ліцензії відповідно до п. „а” ч. 5 ст. 25 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” – 21.03.2014 до 17.00 та граничний термін 

підбиття підсумків конкурсу відповідно до п. „б” ч. 5 ст. 25 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення” – 19.05.2014.  

Враховуючи, що Верховною Радою України 17.04.2014 прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», в п. 2 прикінцевих і перехідних 

положень якого зазначено, що: повноваження членів Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, призначених Верховною Радою 

України, яким висловлено недовіру Постановою Верховної Ради України від 28 

лютого 2014 року «Про висловлення недовіри Національній раді України з 

питання телебачення і радіомовлення за результатами розгляду звіту за 2013 

рік», достроково припиняються з дня набрання чинності цим Законом.  

Тому підбиття підсумків конкурсу у термін, визначений рішенням 

Національної ради від 15.01.2014 № 37, стало неможливим у зв’язку з 

відсутністю повноважного складу Національної ради. 

Керуючись ст. ст. 17, 24 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, Законом України “Про телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати таким, що не відбувся, конкурс на отримання ліцензії на 

мовлення з використанням вільних радіоканалів, оголошений рішенням 

Національної ради від 15.01.2014 № 38. 

2. Попередньо сплачена конкурсна гарантія за участь у конкурсі, 

оголошеному рішенням Національної ради від 15.01.2014 № 38, буде 

зарахована під час проведення повторного конкурсу на отримання ліцензії на 



мовлення з використанням вільних радіоканалів за умови підтвердження 

заявниками своїх намірів взяти участь у конкурсі. 

3. Поінформувати заявників, які подали документи на участь у цьому 

конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

радіоканалів, про це рішення. 

4. Управлінню інформаційного забезпечення забезпечити публікацію на 

сайті Національної ради повідомлення про ухвалене рішення. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, правового забезпечення, науково-технічного і частотного 

розвитку, бухгалтерської служби та контрольно-аналітичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради К. Котенко. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


