
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 77 

 

02.02.2023                                                      м. Київ                                              Протокол № 3 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «АКАДЕМІЯ», м. Одеса,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00101-м від 28.09.2018) 

(багатоканальне, логотип: «АКАДЕМІЯ (комбіноване)») 

 

03 жовтня 2022 року (вх. № 2/524) до Національної ради надійшла заява 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК «АКАДЕМІЯ», 

м. Одеса (місцезнаходження: вул. Стовпова, 28, м. Одеса, 65098; директор Олена 

Бачевська), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00101-м від 

28.09.2018 (багатоканальне регіональне телебачення: багатоканальна 

телемережа МХ-5 – 9 каналів у Одеській області, обсяг мовлення – по 24 години 

на добу). 

Відповідно до вимог частин першої, другої, четвертої статті 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та пункту 1 Розділу ІІ Положення 

про особливості процедури ліцензування у період дії воєнного стану в Україні, 

затвердженого рішенням Національної ради від 29.09.2022 № 624, ліцензіат 

протягом 30 робочих днів подає Національній раді заяву про переоформлення 

ліцензії на мовлення за встановленою формою разом з документами або їх 

засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну.  

ТОВ «ТРК «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, подало заяву щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00101-м від 28.09.2018 з порушенням вимог частини 

четвертої  статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме: 

- порушено  строки подання заяви, передбачені частиною четвертою статті 

35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (ТРО надано пояснення 

від 15.12.2022 вх. № 16/2717); 

- до заяви щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00101-м від 

28.09.2018 не надано відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за 2021 рік, за 

формою податкової декларації про майновий стан і доходи, що затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, зареєстрованим 

Міністерством юстиції України 26.10.2015 за № 1298/27743; 

- у формі 1 не надано інформацію стосовно Марії Солодар про сукупний 

розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності та не зазначено 

взаємозв’язок як кінцевого бенефіціарного власника. 



25 жовтня 2022 року (вих. № 17/1056) та 22 грудня 2022 року (вих.  

№ 17/1340) до ТОВ «ТРК «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, були направлені листи з 

інформацією про необхідність усунення відповідних недоліків, проте станом на 

23 січня 2023 року вищезазначені зауваження не усунені. 

Керуючись статтями 1, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення», пунктом 5 Розділу ІІ Положення про 

особливості процедури ліцензування у період дії воєнного стану в Україні, 

затвердженого рішенням Національної ради від 29.09.2022 № 624, Національна 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Залишити без розгляду заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00101-м від 28.09.2018.  

2. Управлінню ліцензування повернути заяву та документи до неї ТОВ «ТРК 

«АКАДЕМІЯ», м. Одеса, разом з цим рішенням. 

 3. Після усунення зазначених у рішенні причин (недоліків), що стали 

підставою для залишення заяви щодо переоформлення ліцензії на мовлення                   

НР № 00101-м від 28.09.2018 без розгляду, ТОВ «ТРК «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, 

має право повторно подати до Національної ради заяву із виправленими 

документами протягом місяця. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

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 

 
 


