
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 590  

 

19.04.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про заяву КП РОКИТНЯНСЬКОЇ РР  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. «ТРК «РОКИТА»,  

смт Рокитне Київської обл.,  

щодо продовження строку дії ліцензії  

на мовлення (НР № 1273-м від 20.06.2011) 

(ефірне, логотип: «РТК») 

 

27 жовтня 2017 року до Національної ради надійшла заява 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОКИТНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РОКИТА», смт Рокитне 

Київської обл. (вул. Незалежності, 2, смт Рокитне Київської обл., 09600; 

директор Антоніна Василівна Мельник), щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення НР № 1273-м від 20.06.2011 (ефірне місцеве телебачення з 

використанням 40 ТВК у смт Рокитному, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин 

на добу у відрізках часу мовлення). 

Відповідно до вимог частини третьої статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» заявник до заяви про видачу (продовження) 

ліцензії додає: копії затверджених у встановленому порядку установчих та 

статутних документів заявника як суб'єкта господарювання, копію свідоцтва 

про реєстрацію заявника як суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності), 

орієнтовний штатний розклад заявника; програмну концепцію мовлення 

відповідно до вимог статті 28 цього Закону; інформацію про учасника, що 

володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 

телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги, інформацію про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників 

(контролерів) телерадіоорганізації, інформацію про структуру власності 

заявника, його афілійованих та пов’язаних осіб за формою, встановленою 

Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації про 

структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення.  

КП РОКИТНЯНСЬКОЇ РР КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РОКИТА», смт Рокитне Київської обл., було повідомлено письмово  

(№ 17/2146 від 31.10.2017) про наявність зауважень до заяви на продовження 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 1273-м від 20.06.2011. 

Станом на 19.04.2018 КП РОКИТНЯНСЬКОЇ РР КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РОКИТА», смт Рокитне Київської обл., зауваження 

до заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 1273-м від 



20.06.2011 не усунуті, а саме: відсутня інформація щодо кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера). 

Керуючись статтями 1, 12, 24, 27, 28, 29, 33 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 «Про заяву КП РОКИТНЯНСЬКОЇ РР 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. «ТРК «РОКИТА», смт Рокитне Київської обл., щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 1273-м від 20.06.2011)» на 

наступні засідання Національної ради у зв’язку з потребою доопрацювання.  

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 

 


