
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1815 

 

07.11.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 
 

Про залишення заяви без розгляду та недопущення  

ТРК «АЛЬТА», м. Переяслав-Хмельницький Київської обл.,  

до конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення  

з використанням радіочастотного ресурсу  

у багатоканальних телемережах стандарту  

DVB-T2 (MPEG 4)  

(територіальна категорія мовлення – місцеве мовлення) 

у м. Переяславі Київської обл. (44 канал (3 програми)) 

 

На участь у конкурсі на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу у багатоканальних телемережах стандарту 

DVB-T2 (MPEG 4) (територіальна категорія мовлення – місцеве мовлення) у м. 

Переяславі Київської обл. (44 канал (3 програми)), оголошеному Національною 

радою рішенням від 04.07.2019 № 669 та опублікованому 10.07.2019 у газеті 

«ГОЛОС УКРАЇНИ» № 127 (7133) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua, надійшла заява ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

«АЛЬТА», м. Переяслав-Хмельницький Київської обл. 

Відповідно до вимог частини третьої статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» заявник до заяви про видачу ліцензії на мовлення 

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.  

Документи до заяви про видачу ліцензії на мовлення ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

«АЛЬТА», м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., подано з порушенням 

пункту шостого частини третьої статті 24 Закону України «Про телебачення і 

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


радіомовлення», а саме, відсутні відомості про кінцевого бенефіціарного власника  

(контролера), викладені у формі № 5 структури власності з урахуванням вимог 

статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

Крім того, у формі № 2 структури власності не надано відомості про 

ідентифікаційні дані та адресу, відсутні протоколи про обрання членів редакційної 

ради від творчого колективу та від засновників, з урахуванням вимог статті 12 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Керуючись пунктом «б» частини першої статті 29, частиною сьомою статті 25 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада  
 

вирішила: 

1. Залишити заяву на участь у конкурсі без розгляду та не допустити 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЮ «АЛЬТА», м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., 

до конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу у багатоканальних телемережах стандарту DVB-T2 

(MPEG 4) (територіальна категорія мовлення – місцеве мовлення) у м. Переяславі 

Київської обл. (44 канал (3 програми)), який оголошено Національною радою 

рішенням від 04.07.2019 № 669 та опубліковано 10.07.2019 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 127 (7133) 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 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЮ «АЛЬТА», м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., 

про це рішення. 

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

організаційного та документального забезпечення. 

4. 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 
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