
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 114 

 

 

25.01.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

 

Про визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на мовлення на вільних місцевих (регіональних) 

каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4) 

у м. Умані Черкаської обл. 

 

З урахуванням рішення від 21.09.2017 № 1740 «Про затвердження конкурсних 

умов», Національна рада рішенням від 21.09.2017 № 1741 оголосила конкурс на 

отримання ліцензії на мовлення на вільних місцевих (регіональних) каналах 

мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4) у  

м. Умані Черкаської обл. (1 канал). 

Оголошення про конкурс опубліковано 04.10.2017 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 184 (6689) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua. 

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення 

на вільних місцевих (регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі 

МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4) у м. Умані Черкаської обл. (1 канал) було 

подано 1 заяву від КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл. 

(«УМАНЬ»). 

Заяву КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл. 

(«УМАНЬ»), подано з порушенням вимог статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», а саме: 

- в заповненні схематичного зображення є неточності (не зазначено власника 

істотної участі згідно установчих документів та країну реєстрації згідно Порядку 

подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації 

про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016  

№ 2);  

- у Формі № 2 структури власності не заповнено графу 2, 8, 9 згідно Порядку 

подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації 

про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016 

№ 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381;  

- відсутні відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із 

http://www.nrada.gov.ua/


заявою, за формою податкової декларації про майновий стан і доходи, що 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, 

зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 2015 року за  

№ 1298/27743. 

- оскільки ТРО є діючим ліцензіатом Національної ради, до таблиці розрахунку 

планової діяльності не додано фактичні показники за 2016 рік. Плановий фонд 

оплати праці не відповідає штатному розкладу. Розрахунок планової діяльності не 

передбачає залучення фінансових інвестицій засновників. Містяться математичні 

помилки у розрахунку планової рентабельності. 

- організаційно-технічні зобов'язання не відповідають умовам конкурсу. 

- бланк програмної концепції мовлення не відповідає рішенню Національної 

ради від 13.04.2017 № 562 «Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії 

на мовлення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 15.05.2017 за № 617/30485 

(анонси, реклама, елементи оформлення ефіру не передбачені бланком). 

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 39 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону 

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

офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2017 (чисельність 

наявного населення України), враховуючи План розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 

01.12.2010 № 1684 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

20.12.2010 за № 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів 

Національної ради, Національна рада 

 

вирішила: 

1. На підставі частин сьомої та восьмої статті 25 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», залишити заяву на участь у конкурсі без розгляду та 

не допустити КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл. 

(«УМАНЬ»), до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення на вільних місцевих 

(регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту 

DVB-T2 (MPEG 4) у м. Умані Черкаської обл. (1 канал), територія розповсюдження 

програм – м. Умань та прилеглі райони, обсяг мовлення – 24 години на добу, який 

оголошено рішенням Національної ради від 21.09.2017 № 1741, опубліковано 

04.10.2017 у газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ» № 184 (6689) та у мережі Інтернет на 

офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua. 

2. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення підсумків конкурсу повідомити КП 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл. («УМАНЬ»), про це 

рішення. 

http://www.nrada.gov.ua/


3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової 

та бухгалтерської служби, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


