
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1758 

 

18.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 
Про залишення заяви без розгляду та недопущення  

ТОВ «БРАЙТШОУ», м. Київ, до конкурсу на отримання ліцензії 

на мовлення з використанням частоти 95,6 МГц у м. Києві 

 

На участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням 

частоти 95,6 МГц у м. Києві, оголошеному Національною радою рішенням від 

12.08.2021 № 1118 та опублікованому 26.08.2021 у газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ» № 

161 (7661) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради 

www.nrada.gov.ua, надійшла заява ТОВ «БРАЙТШОУ», м. Київ. 

Згідно з частиною девʼятою статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» при проведенні конкурсу на видачу ліцензії розгляд заяв про 

видачу ліцензії здійснюється відповідно до статей 25, 26 цього Закону.  

Частиною сьомою статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

передбачено, що юридичні особи, які не відповідають статті 12 цього Закону щодо 

заснування телерадіоорганізацій, частки власності іноземних фізичних та 

юридичних осіб в акціонерному або статутному капіталі телерадіоорганізації та 

установчих і статутних документів телерадіоорганізації, до участі у конкурсі не 

допускаються. 

Опрацювавши надані документи ТОВ «БРАЙТШОУ», м. Київ, Національна 

рада дійшла висновку, що надана інформація про структуру власності не дає змоги 

в повній мірі визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну 

участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на 

управління та/або діяльність юридичної особи, що не відповідає статті 12 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Оскільки заяву на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням частоти 95,6 МГц у м. Києві ТОВ «БРАЙТШОУ», м. Київ, подало з 

порушенням вимог статей 12, 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», керуючись пунктом «б» частини першої статті 29 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», Національна рада залишає заяву про видачу 

ліцензії на мовлення без розгляду. 

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


У зв’язку з цим, керуючись частиною четвертою статті 12, частиною сьомою 

статті 25 та пунктом «б» частини першої статті 29 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

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

«БРАЙТШОУ», м. Київ, до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням частоти 95,6 МГц у м. Києві, який оголошено рішенням 

Національної ради від 12.08.2021 № 1118, опубліковано 26.08.2021 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 161 (7661) 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 ТОВ 

«БРАЙТШОУ», м. Київ, про це рішення. 

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
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