
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 540 

 

23.04.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про скасування рішень  

Національної ради від 20.12.2019  

№ 2243 (зі змінами) та № 2246  

 

Національною радою 20.12.2019 прийнято рішення № 2246 «Про оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

радіоканалів», яким оголошено конкурс на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням вільних радіоканалів.  

Згідно рішення Національної ради від 20.12.2019 № 2243 «Про затвердження 

конкурсних умов» (зі змінами) визначено граничний термін подачі заяв на видачу 

ліцензії відповідно до пункту «а» частини п’ятої статті 25 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» – 03.03.2020 до 18:00 та граничний термін підбиття 

підсумків конкурсу відповідно до пункту «б» частини п’ятої статті 25 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» – 01.05.2020.  

Кабінетом Міністрів України 11.03.2020 прийнято постанову № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), якою 

передбачено: «Установити з 12 березня до 11 травня 2020 р. на усій території 

України карантин», а також запроваджено ряд інших обмежувальних заходів, які 

унеможливлюють підбиття Національною радою підсумків конкурсу у термін, 

визначений рішенням Національної ради від 20.12.2019 № 2243 (зі змінами) та 

Законом України «Про телебачення і радіомовлення». 

Керуючись статтями 17, 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Законом України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати рішення Національної ради від 20.12.2019 № 2243 «Про 

затвердження конкурсних умов» (зі змінами) та № 2246 «Про оголошення конкурсу 

на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів». 

2. Попередньо сплачена конкурсна гарантія за участь у конкурсі, оголошеному 

рішенням Національної ради від 20.12.2019 № 2246, буде повернена претендентам 

за їх заявою. 



3. Поінформувати заявників, які подали документи на участь у цьому конкурсі 

на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів, про це 

рішення. 

4. Відділу зв‘язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного 

мовлення забезпечити публікацію на сайті Національної ради повідомлення про 

ухвалене рішення. 

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

та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, 

юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


