
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1732 

 

14.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 
Про заяву ТОВ «ОБЛАСНА НЕЗАЛЕЖНА  

ТРК «ЯТРАНЬ», м. Умань Черкаської обл.,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення 

(НР № 0869-м від 23.02.2004) 

(ефірне, логотип: «Ятрань») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОБЛАСНА НЕЗАЛЕЖНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЯТРАНЬ», м. Умань Черкаської обл. 

(місцезнаходження: вул. Горького, 26, м. Умань, Черкаська обл., 20300; 

генеральний директор Микола Семенович Ратушний), щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення НР № 0869-м від 23.02.2004 (ефірне місцеве телебачення 

з використанням 38 ТВК у м. Умані Черкаської обл., потужність передавача – 0,1 

кВт, обсяг мовлення – 6 годин на добу у відрізках часу мовлення), Національна 

рада дійшла наступного висновку. 

Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та 

реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення» 

заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає інформацію про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників 

(контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, 

якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або 

паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

також інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та 

пов’язаних осіб. Подані документи повинні відповідати вимогам щодо 

прозорості структури власності заявника. 

ТОВ «ОБЛАСНА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЯТРАНЬ»,  

м. Умань Черкаської обл., до заяви щодо продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 0869-м від 23.02.2004 не надало в повному обсязі інформацію 

щодо прозорості структури власності, а саме: у формі 2 до структури власності 

не заповнено графу «сукупна частка участі особи у суб’єкта інформаційної 

діяльності», не зазначено опосередковану участь, у формі 3 не надано повний 



перелік пов’язаних осіб згідно визначення статті 1 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», у формі 5 структури власності невірно визначені 

кінцеві бенефіціарні власники, відсутні відомості про майно, доходи і 

зобов’язання фінансового характеру всіх кінцевих бенефіціарних власників. 

Крім того, в заяві не зазначені всі відомості про керівника, редакційну раду 

відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

30.08.2017 ТОВ «ОБЛАСНА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЯТРАНЬ», м. Умань Черкаської обл., було повідомлено листом  

(вих. № 17/1705) про наявність недоліків до заяви щодо продовження строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 0869-м від 23.02.2004. 

Станом на 07.09.2017 року відповідні документи до Національної ради не 

надані. 

Керуючись статтями 1, 24, 29, 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 13, 18, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання на наступні засідання у зв’язку з відсутністю 

на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВ «ОБЛАСНА 

НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЯТРАНЬ», м. Умань Черкаської обл.  

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


