
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1871 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

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

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00469-м від 19.09.2009) 

(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 № 00469-м 

від 19.09.2009 (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 ТОВ ФІРМИ «ВОЛИНЬ», ПП «ТРК «ТТ» 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, 07.07.2016 

Національна рада перенесла (рішення № 1558) розгляд питання «Про заяву ТОВ 

«ТРК «ФОРУМ», м. Житомир, щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00469-м від 19.09.2009)» 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»)». 

Станом на 05.10.2017 документи на вимогу рішення Національної ради від 

07.07.2016 № 1558 «Про заяву ТОВ «ТРК «ФОРУМ», м. Житомир, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00469-м від 19.09.2009)» не надано 

до Національної ради. 



Оскільки 05.10.2017 рішенням Національної ради № 1870 відмовлено ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», м. Житомир, у продовженні строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00469-м від 19.09.2009, керуючись статями 12, 35 

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

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Повернути заявні документи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ», 

м. Житомир, про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00469-м від 

19.09.2009. 

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 

 

 


