
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 1986 

 

08.11.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 31 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «СПЕКТР», с. Андріяшівка Сумської обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 1533-м від 14.12.2011) 

(ефірне, позивні: «Радіо «Спектр») 

 

13 червня 2018 року до Національної ради надійшла заява ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СПЕКТР», с. Андріяшівка Сумської обл. (юридична адреса: вул. Шкільна, 30, 

с. Андріяшівка Сумської обл., 42087, фактична адреса: б-р Свободи, 5, м. Ромни 

Сумської обл., 42000, адреса відповідно до поданої заяви на продовження 

строку дії ліцензії на мовлення: вул. Дудіна, 4-г, м. Ромни Сумської обл., 42007; 

генеральний директор Олексій Вікторович Холод), щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення НР № 1533-м від 14.12.2011 (ефірне місцеве 

радіомовлення з використанням частоти 107,3 МГц у м. Ромнах, Р=0,1 кВт, 

обсяг мовлення - 24 години на добу). 

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.  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СПЕКТР», с. Андріяшівка Сумської обл., 

було повідомлено письмово (№ 17/880 від 10.07.2018) про наявність зауважень 

до заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 1533-м від 

14.12.2011. 

Враховуючи додатково подані документи (вх. №№ 16/5194 від 10.09.2018 

та 16/6054 від 05.11.2018), недоліки не усунено, а саме: доопрацювати 



структуру власності з урахуванням вимог Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги (далі – Порядок), затвердженого рішенням від 

21.01.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за 

№ 251/28381 (зі змінами): у формі 3 структури власності не зазначені юридичні 

особи щодо Холода Б.І. 

Крім того дані в ЄДР різняться з інформацією, зазначеною в заяві щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 1533-м від 14.12.2011, у 

пункті 3 заяви на продовження строку дії ліцензії не зазначено Холода О.В. 

Станом на 08.11.2018 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СПЕКТР»,  

с. Андріяшівка Сумської обл., зауваження до заяви на продовження строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 1533-м від 14.12.2011 не усунуті. 

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», Порядком, 

Національна рада 

 
вирішила: 

1. Враховуючи вимоги частини сьомої статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», залишити без розгляду заяву ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СПЕКТР», с. Андріяшівка Сумської обл., щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 1533-м від 14.12.2011. 

2. Управлінню ліцензування повернути документи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СПЕКТР», с. Андріяшівка Сумської обл. 

3. Після усунення зазначених у рішенні причин, що стали підставою для 

залишення заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 

1533-м від 14.12.2011 без розгляду,  ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СПЕКТР», с. Андріяшівка Сумської обл., має право повторно подати до 

Національної ради виправлені документи протягом 10 календарних днів. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 
 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко  
 


