
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1016 

 

21.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 15 

 

 

Про заяву ТРК „Рівне-атом” відособленого  

підрозділу „Рівненська АЕС” ДП „НАЕК  

„Енергоатом”, м. Кузнецовськ Рівненської обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії  

(НР № 1031 від 16.07.2003)  

 

 

Розглянувши заяву ТРК „Рівне-атом” відособленого підрозділу „Рівненська 

АЕС” ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”,  

м. Кузнецовськ Рівненської обл. (юридична та фактична адреси:  

м-н Будівельників, 1, м. Кузнецовськ, Рівненська обл., 34400; директор  

Кратік П. Ф.), про продовження строку дії ліцензії НР № 1031 від 16.07.2003 

(ефірне телебачення: 31 ТВК у м. Кузнецовську, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення –  

1 год. 14 хв. середньодобово у відрізках часу: понеділок-п’ятниця: 17:45 – 18:45, 

субота, неділя: 21:10 – 23:00; мова: згідно з чинним законодавством), керуючись 

статтями 12, 24, 28, 33 та 57 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 

статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Керуючись статтями 12, 24, 28, 33 та 57 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, відмовити ТРК „Рівне-атом” відособленого підрозділу 

„Рівненська АЕС” ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія 

„Енергоатом”, м. Кузнецовськ Рівненської обл., у продовженні строку дії ліцензії 

НР № 1031 від 16.07.2003 на 31 ТВК у м. Кузнецовську, Р=0,1 кВт, обсяг 

мовлення – 1 год. 14 хв. середньодобово у відрізках часу: понеділок-п’ятниця: 

17:45 – 18:45, субота, неділя: 21:10 – 23:00. 

2. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням  

31 ТВК у м. Кузнецовську, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 1 год. 14 хв. 

середньодобово у відрізках часу: понеділок-п’ятниця: 17:45 – 18:45, субота, 

неділя: 21:10 – 23:00. 



3. Дозволити ТРК „Рівне-атом” відособленого підрозділу „Рівненська АЕС” 

ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”,  

м. Кузнецовськ Рівненської обл., тимчасове мовлення з використанням 31 ТВК у 

м. Кузнецовську, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 1 год. 14 хв. середньодобово у 

відрізках часу: понеділок-п’ятниця: 17:45 – 18:45, субота, неділя: 21:10 – 23:00 до 

підбиття підсумків конкурсу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент та юридичне управління. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 


