
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1779 

 

30.10.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 
Про заяву КП «РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ  

РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ»  

КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл.,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення 

(НР № 01012-м від 31.10.2012) 

(ефірне, позивні: «Короп FM») 

 

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – 

КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл. 

(місцезнаходження: вул. Поштова, 6, смт Короп Чернігівської обл., 16200; 

технічний директор: Лебідь Олена Володимирівна – згідно ліцензії, Горбач 

Оксана Петрівна – згідно заяви), щодо продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 01012-м від 31.10.2012 (ефірне місцеве радіомовлення з 

використанням частоти 101,6 МГц у смт Короп Чернігівської обл., потужність 

передавача – 0,25 кВт, обсяг мовлення – 3 години 15 хвилин на тиждень у 

відрізках часу), Національна рада дійшла наступного висновку. 

Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та 

реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення» 

заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає інформацію про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників 

(контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, 

якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або 

паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

також інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та 

пов’язаних осіб. Подані документи повинні відповідати вимогам щодо 

прозорості структури власності заявника. 

КП «РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ 

– КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., 

до заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 01012-м від 



31.10.2012 не надало в повному обсязі інформацію щодо прозорості структури 

власності, а саме: на схематичному зображенні потрібно зазначити щодо 

районної ради країну її державної реєстрації відповідно до 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 Національної ради від 21.01.2016 № 2 (зі змінами), 

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

Формі № 2 не потрібно заповнювати колонку 7; в усіх формах щодо фізичних 

осіб у колонці 4 потрібно ще зазначити дату народження та серію, номер 

паспорта; у Формі № 3 невірно заповнено колонку 6 згідно вимог Порядку; у 

Формі № 5 потрібно зазначити кінцевого бенефіціарного власника відповідно до 

визначення статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

потрібно надати Форму № 4 за поточний рік; відсутні відомості про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного 

власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової 

декларації про майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 02.10.2015 № 859, зареєстрованим Міністерством юстиції 

України 26.10.2015 за № 1298/27743. 

07.05.2019 КП «РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ 

РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт 

Короп Чернігівської обл., було повідомлено листом (вих. № 17/946), а також 

24.07.2019 додатково телефоном керівнику ТРО про наявність недоліків до заяви 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 01012-м від 31.10.2012. 

Станом на 18 жовтня 2019 року відповідні документи до Національної ради 

не надані. 

Керуючись статтями 1, 24 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 КП 

«РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – 

КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 01012-м від 31.10.2012.  

2. Управлінню ліцензування повернути документи КП 

«РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – 

КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл. 

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

залишення заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 01012-

м від 31.10.2012 без розгляду, КП «РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ 

РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., має право повторно подати до Національної 

ради виправлені документи протягом 10 календарних днів. 



4. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення рішення повідомити КП 

«РАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – 

КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., 

про це рішення. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


