
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 144 

 

27.01.2010                                                       м. Київ                                            Протокол № 48 

Скасовано: 

рішення Національної ради 

від 08.09.2010 № 1275 

Про визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на  мовлення 

з використанням 62 ТВК 

у м. Коростені Житомирської обл. 

 

Розглянувши заяви ПП „ТРК „САМ”, м. Коростень Житомирської обл., ТОВ 

„ТРК „ТелеРадіоСвіт”, м. Київ, ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, Творче 

об’єднання „Коростеньтелебачення, м. Коростень Житомирської обл., ТОВ 

„ГРАВІС”, м. Київ, ВАТ „Київтелемонтаж”, м. Київ, ТОВ „Сейлз Хауз 

Альтернатива”, м. Київ, подані на участь у конкурсі на отримання ліцензії на 

мовлення з використанням 62 ТВК у м. Коростені Житомирської обл., який 

оголошено 09.10.2009, керуючись статтями 8, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 та 32 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, 18 та 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 

беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визначити Творче об’єднання „Коростеньтелебачення, м. Коростень 

Житомирської обл., та ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, переможцями 

конкурсу, який оголошено 09.10.2009, на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням 62 ТВК у м. Коростені Житомирської обл., потужність передавача 

– 0,010 кВт, обсяг мовлення – 24 год. на добу. 

2. Видати Творчому об’єднанню „Коростеньтелебачення, м. Коростень 

Житомирської обл., та ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, ліцензію на 

мовлення з використанням  62 ТВК у м. Коростені Житомирської обл., потужність 

передавача – 0,010 кВт, обсяг мовлення: Творче об’єднання 

„Коростеньтелебачення, м. Коростень Житомирської обл. - 3 год. на добу  та ТОВ 

„ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ – 21 год. на добу, згідно з окремим рішенням 

Національної ради та після узгодження сітки мовлення .  



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, департамент контрольно-аналітичної роботи, 

фінансово-економічне управління. 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/  А. Мирошніченко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Ю. Плаксюк 

 

 


