
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 690 

 

19.10.2022                                                        м. Київ                                               Протокол № 19  

 

Про заяву ДП «ТРО «ДОВІРА», м. Київ, 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00232-м від 22.03.2011) 

(ефірне, позивні: «АВТОРАДИО») 

 

Розглянувши заяву ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ (місцезнаходження:  

вул. Бастіонна, 15, м. Київ, 01014; директор Володимир Олександрович Бречко – 

згідно ліцензії, Валентин Миколайович Мора – згідно заяви), щодо продовження 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 00232-м від 22.03.2011 (ефірне 

загальнонаціональне радіомовлення з використанням 6 радіочастот у 6 

населених пунктах України, обсяг мовлення - по 24 години на добу), Національна 

рада дійшла наступного висновку. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами.  

Згідно зі статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена 

наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а також 

нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ч. 1 статті 

23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до наявних у Національній раді документів, у структурі 

власності ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, є власник 

опосередкованої істотної участі – іноземна компанія, зареєстрована  в 

Британських Віргінських Островах, а саме: TriLado Enterprises Inc. (Трілано 

Ентерпрайзис Інк.) з часткою 99%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23.02.2011 № 143-р «Про віднесення держав до переліку офшорних зон» (зі 

змінами) країна Британські Віргінські Острови віднесена до переліку офшорних 

зон. 

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» в Україні забороняється засновувати та брати участь в 



телерадіоорганізаціях юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах, 

перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» недотримання визначених статтею вимог є підставою для 

відмови у продовженні ліцензії на мовлення. 

Крім того постановами Верховного Суду від 20.10.2020 у справах   

№ 862/12938/17 та № 826/12940/17 визнано заборону діяльності 

телерадіокомпаній, засновником (співзасновниками), власником 

(співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), в тому числі, які є власниками 

опосередкованої істотної участі суб’єкта інформаційної діяльності, що 

зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом 

Міністрів України, що заборонено частиною третьою статті 12 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

Таким чином, керуючись статтями 12, 23, 24, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 1, 13, 14, 17, 18, 19, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на 

підставі частини 2 статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 00232-м від 22.03.2011 та 

повернути документи заявнику. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

припинення мовлення на частотах згідно з додатком до рішення, обсяг мовлення 

- по 24 години на добу. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення цього рішення повідомити ДП 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, про це рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

19.10.2022 № 690 
 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 
№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача (передавачів) 

Частота 

(частоти) 

Потужність 

передавача 

(передавачів) 

Територія розповсюдження 

програм 

1.  
вул. 51 Армії, 131, 

м. Сімферополь, 

АР Крим 

90,6 МГц 0,5 

м. Сімферополь, м. Бахчисарай, м. 

Білогірськ та Бахчисарайський, 

Білогірський, Сімферопольський 

райони 

2.  вул. Щорса, 12,  

м. Чернігів 

100,6 

МГц 
1,0 

м. Чернігів та території 

Чернігівського району 

3.  

вул. Степана Бандери, 1, 

м. Івано-Франківськ 

106,4 

МГц 
1,0 

м. Івано-Франківськ,  

м. Надвірна та території Івано-

Франківського, Коломийського, 

Надвірнянського районів 

4.  пл. Незалежності, 1, 

м. Суми 

107,9 

МГц 
1,0 

м. Суми та території Сумського 

району 

5.  вул. Матросова, 24-а,  

м. Запоріжжя 
99,3 МГц 0,5 

м. Запоріжжя та території 

Запорізького району 

6.  

вул. Харківська, 17-а, 

м. Павлоград,  

Дніпропетровська обл. 

106,1 

МГц 
0,1 

м. Павлоград та території 

Павлоградської, Тернівської 

міських, Вербківської, 

Межиріцької сільських 

територіальних громад  

Павлоградського району 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю   /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 


