
                                                 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 229  

 

29.03.2022                                                        м. Київ                                                 Протокол № 6  

 

Про скасування рішень Національної ради 

від 22.12.2021 № 2090 та № 2091 

 

Національною радою 22.12.2021 прийнято рішення № 2091 «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 22.12.2021 № 2090 «Про 

затвердження конкурсних умов на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням вільних радіоканалів» визначено граничний термін подачі заяв 

на видачу ліцензії відповідно до пункту «а» частини пʼятої статті 25 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» – 28.02.2022 до 18:00 та граничний 

термін підбиття підсумків конкурсу відповідно до пункту «б» частини пʼятої 

статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 28.04.2022. 

В умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану, запровадженого 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 № 2102–IX, ураховуючи вимоги Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», що унеможливлює підбиття Національною 

радою підсумків конкурсу у термін, визначений рішенням Національної ради від 

22.12.2021 № 2090 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 22.12.2021 № 2090 «Про 

затвердження конкурсних умов на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням вільних радіоканалів», № 2091 «Про оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів». 

2. Попередньо сплачений грошовий внесок під конкурсну гарантію за участь 

у конкурсі, оголошеному рішенням Національної ради від 22.12.2021 № 2091, 

буде повернений претендентам згідно їх відповідної заяви та після закінчення 

воєнного стану. 



3. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями забезпечити 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної ради повідомлення про 

прийняте рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 


