
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1899 

 

25.10.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 
 

Про визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на мовлення  

з використанням частоти 72,29 МГц у м. Запоріжжі 

 

З урахуванням рішення від 17.05.2018 № 658 «Про затвердження конкурсних 

умов», Національна рада рішенням від 17.05.2018 № 659 оголосила конкурс на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів. 

Оголошення про конкурс опубліковано 11.07.2018 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 124 (6879) 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 

з використанням частоти 72,29 МГц у м. Запоріжжі було подано 1 заяву від ТОВ 

«ІНФОРМ МЕРЕЖА», м. Київ («ФОРМАТ»). 

Заяву ТОВ «ІНФОРМ МЕРЕЖА», м. Київ («ФОРМАТ»), подано з порушенням 

вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме: 

- в заповненні всіх форм власності та схематичного зображення є неточності 

(потрібно зазначити повне найменування відповідно до установчих документів 

згідно Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної 

послуги інформації про структуру власності (далі – Порядок), затвердженого 

рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2);  

- у всіх формах до структури власності щодо фізичних осіб у колонці 4 

потрібно зазначити дату народження відповідно до Порядку; 

- надати пояснення щодо зазначення кінцевим бенефіціарним власником саме 

Репкіна О.О.; 

- відсутня форма № 4 до структури власності за поточний рік; 

- відповідно до пунктів 9, 10 розділу І Порядку відсутні документи, що 

підтверджують належність іноземним юридичним або фізичним особам 

корпоративних прав у суб’єкті інформаційної діяльності (далі - СІД) та документи, 

що підтверджують можливість кінцевими бенефіціарними власниками здійснювати 

вирішальний вплив на СІД; 

- програмна концепція мовлення суперечить конкурсним умовам; 

- відсутній протокол про наміри з Концерном РРТ щодо можливості 

розміщення УКХ передавача у м. Запоріжжі. 

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


18.10.2018 ТОВ «ІНФОРМ МЕРЕЖА», м. Київ («ФОРМАТ»), було 

повідомлено листом (вих. № 17/1674) про наявність недоліків до заяви про видачу 

ліцензії на мовлення з використанням частоти 72,29 МГц у м. Запоріжжі. 

Керуючись статтями 1, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 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 01.01.2018 (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 частини першої (б) статті 29 та частини сьомої статті 25 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», залишити заяву на участь у конкурсі 

без розгляду та не допустити ТОВ «ІНФОРМ МЕРЕЖА», м. Київ («ФОРМАТ»), до 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 72,29 МГц у 

м. Запоріжжі, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, 

який оголошено рішенням Національної ради від 17.05.2018 № 659, опубліковано 

11.07.2018 у газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ» № 124 (6879) 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 ТОВ 

«ІНФОРМ МЕРЕЖА», м. Київ («ФОРМАТ»), про це рішення. 

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

та бухгалтерської служби, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

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

