
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1296 

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

 
Про заяву КП «РЕДАКЦІЯ ДОЛИНСЬКОГО РАДІО»  

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Долинська Кіровоградської обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії  

на мовлення (НР № 00060-м від 15.11.2014) 

(ефірне, позивні: музичний фрагмент пісні «У Долинській – весна», слова М. Черниша, 

музика В. Баришніка) 

 

 

31 травня 2021 року до Національної ради надійшла заява (вх. № 2/546 від 

31.05.2021) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕДАКЦІЯ 

ДОЛИНСЬКОГО РАДІО» ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Долинська 

Кіровоградської обл. - згідно із заявою про продовження ліцензії на мовлення 

(КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА РЕДАКЦІЇ ДОЛИНСЬКОГО 

РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ - за ліцензією на мовлення) (адреса: вул. 

Шевченка, 59, м. Долинська, Кіровоградська обл., 28500, головний редактор: 

Людмила Павлівна Ревесз – за ліцензією на мовлення, в.о. головного редактора: 

Олександр Васильович Іванов – згідно із заявою про продовження ліцензії на 

мовлення) щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00060-м від 

15.11.2014 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 104,9 МГц у 

м. Долинська Кіровоградської обл., Р=0,25 кВт, обсяг мовлення – 70 хвилин на 

тиждень у відрізках часу (понеділок-п’ятниця: 06:30-06:44)). 

Відповідно до вимог частини другої статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» у заяві про продовження ліцензії на мовлення 

повинні міститися такі дані: 

пункт «а»: відомості про засновника (співзасновників), власника 

(співвласників) заявника та пов’язаних осіб (для юридичних осіб - 

найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а 

для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, 

адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 

номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 

мають відмітку в паспорті) і про розподіл часток статутного капіталу. Для 

акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про 



2 

 

акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 

відсотків; 

пункт «б»: відомості про особовий склад керівних та наглядових органів 

заявника: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради 

тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

громадянство, адреса); 

пункт «в»: найменування заявника, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, 

емблема тощо); 

пункт «г»: вид мовлення; 

пункт «ґ»: передбачувана територія розповсюдження програм; 

пункт «д»: порядок розгляду заяви - за конкурсом на отримання ліцензії або 

на позаконкурсних засадах; 

пункт «е»: характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної телемережі: 

для наземного ефірного та мережного мовлення - частота (частоти), 

місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія впевненого 

прийому сигналу; 

для супутникового мовлення - відомості про параметри супутникового 

каналу мовлення та територію охоплення; 

для мовлення в багатоканальних телемережах та багатоканального мовлення 

- оператор телекомунікацій, що здійснює обслуговування і експлуатацію 

телемережі, місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, 

максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія 

розташування (прийому) багатоканальної мережі; 

пункт «є»: періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; 

пункт «з»: кількість домогосподарств на передбачуваній території 

розповсюдження програм. 

Відповідно до вимог частини третьої статті 24, статті 28 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; 

- інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера 

програмної послуги. 

Ця інформація повинна містити: 

щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 

громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного 
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документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності); 

щодо юридичних осіб - найменування, держава, в якій ця юридична особа є 

резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи, місце реєстрації юридичної 

особи; 

- 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; 

- 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. 

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» Національна рада повинна вимагати від заявника виправлення 

недоліків у поданих документах. 

КП «РЕДАКЦІЯ ДОЛИНСЬКОГО РАДІО» ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, м. Долинська Кіровоградської обл., було повідомлено письмово (№ 

17/1003 від 09.06.2021) про наявність зауважень до заяви на продовження строку 

дії ліцензії на мовлення НР № 00060-м від 15.11.2014 (вх. № 2/546 від 31.05.2021). 

Станом на 25.08.2021 КП «РЕДАКЦІЯ ДОЛИНСЬКОГО РАДІО» 

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Долинська Кіровоградської обл., зауваження 

до заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00060-м від 

15.11.2014 (вх. № 2/546 від 31.05.2021) не усунуто, а саме:  

- відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» в заяві про продовження ліцензії на мовлення НР № 00060-м від 

15.11.2014 зазначені не всі дані (не зазначена інформація про розподіл часток 

статутного капіталу, відсутня інформація про власника, пов’язаних осіб, у пункті 

5 заяви не зазначена інформація про керівника, склад редакційної ради, 

засновником згідно ліцензії має бути районна рада); 

- з метою перевірки вимог частини другої статті 12 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» не надано належним чином завірену копію 

документа, що передбачає повноваження засновувати телерадіоорганізації 

Долинською міською радою; 

- надане схематичне зображення та форми структури власності не 

відповідають вимогам Порядку подання телерадіоорганізаціями та 

провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності (далі – 

Порядок), затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2 (зі 

змінами); 
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- у пункті 4 заяви про продовження ліцензії на мовлення НР № 00060-м від 

15.11.2014 та формі № 3 структури власності не зазначено перелік пов’язаних 

осіб відповідно до визначення у статті 1 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»; 

- не надано відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру кінцевого бенефіціарного власника за 2020 рік, за формою податкової 

декларації про майновий стан і доходи, що затверджена наказом у Міністерстві 

фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743; 

- не надано два документи щодо обрання складу редакційної ради: від 

власника та від творчого колективу; 

- не надано таблицю розрахунку планової фінансової діяльності ТРО на 

період 2021- 2028 років; 

- у пункті 9 заяви про продовження ліцензії на мовлення НР № 00060-м від 

15.11.2014 не зазначено територію розповсюдження відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію 

районів»: м. Долинська та території Долинської міської, Устинівської селищної, 

Гурівської сільської територіальних громад Кропивницького району; 

- у поданій програмній концепції мовлення змінені показники. 

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», враховуючи 

подання неповного пакета документів, на виконання вимог частини сьомої статті 

24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Залишити без розгляду заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РЕДАКЦІЯ ДОЛИНСЬКОГО РАДІО» ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. 

Долинська Кіровоградської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 00060-м від 15.11.2014 (вх. № 2/546 від 31.05.2021). 

2. Управлінню ліцензування повернути документи КП «РЕДАКЦІЯ 

ДОЛИНСЬКОГО РАДІО» ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Долинська 

Кіровоградської обл. (вх. № 2/546 від 31.05.2021). 

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

залишення заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00060-

м від 15.11.2014 без розгляду,  КП «РЕДАКЦІЯ ДОЛИНСЬКОГО РАДІО» 

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Долинська Кіровоградської обл., має право 

повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 10 

календарних днів. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


