
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1557 

 

07.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «ФОРУМ», м. Житомир,  

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00468-м від 20.02.2011) 

(ефірне, позивні: «АВТОРАДИО») 
 

Національною радою розглянуто заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир 

(місцезнаходження: вул. Київська, 1, м. Житомир, 10014; директор Давид 

Геннадійович Білик), щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00468-м від 20.02.2011 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням 

частоти 104.5 МГц у м. Житомирі, потужність передавача – 0.1 кВт, обсяг 

мовлення – 12 годин на добу у відрізках часу) у зв’язку зі зміною власника та 

пов’язаних осіб. 

Оскільки 23.06.2016 рішеннями Національної ради № 1331, 1332, 1333 

розгляд заяв ТОВ ФІРМИ «ВОЛИНЬ» та рішенням № 1335 розгляд заяви ПП 

«ТРК «ТТ» щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною 

власників та пов’язаних осіб було перенесено до виконання зазначеними 

ліцензіатами рішень Національної ради від 23.06.2016 № 1330 та № 1334 (про 

продовження ліцензій на мовлення), враховуючи те, що структура власності 

ТОВ «ТРК «Форум» та вказаних компаній є ідентичною, тобто власниками є 

ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС» (код ЕДРПОУ 40317633) та компанія SILVER 

PRIME INC LIMITED (код 2140001), а кінцевим бенефіціарним власником є 

Мора Валентин Миколайович, керуючись статтями 12, 31, 33, 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 13, 18, 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», пунктом 3.5.4 розділу 5 Регламенту Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, офіційними даними Державної 

служби статистики на 01.01.2015 (чисельність наявного населення України), з 

метою з’ясування дотримання ТОВ «ТРК «ФОРУМ» вимог статей 8, 12 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання до отримання від ТОВ ФІРМИ «ВОЛИНЬ» 

та ПП «ТРК «ТТ» документів на виконання рішень Національної ради від 

23.06.2016 № 1330 «Про заяву ТОВ ФІРМИ «ВОЛИНЬ», м. Київ, щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00665-м від 04.05.2006) 



(ефірне, позивні: «РАДІО NEXT»)» та № 1334 «Про заяву ПП «ТРК «ТТ»,  

м. Нікополь Дніпропетровської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на 

мовлення (НР № 00521-м від 03.07.2009) (ефірне, позивні: «АВТОРАДІО»)». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


