
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1649 

 

17.11.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 31 

 

Про відміну рішень Національної ради від 09.12.2009  

№№ 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2410 -  

„Про розгляд пропозицій щодо технічної розробки  

багатоканальних ефірних телемереж у діапазоні 11,7-12,5 ГГц”  

та повернення справ 

 

Розглянувши інформацію управлінь науково-технічного і частотного 

розвитку та ліцензування телерадіомовлення щодо рішень Національної ради 

від 09.12.2009 №№ 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2410 про розгляд 

пропозицій щодо технічної розробки багатоканальних ефірних телемереж у 

діапазоні 11,7-12,5 ГГц, відповідно до рішень Національної ради № 926 від 

14.05.2008 „Про створення багатоканальних ефірних телемереж у діапазоні 

11,7-12,5 ГГц”, № 1215 від 02.07.2008 „Про внесення змін до рішення 

Національної ради від 14.05.2008 № 926”, № 1740 від 02.09.2009 „Про 

створення та розвиток багатоканальних ефірних телемереж у діапазоні 11,7-

12,5 ГГц”, а також справ, які надавались суб’єктами господарювання на вимогу 

цих рішень протягом 2008-2009 років до Національної ради і зберігаються в 

управліннях науково-технічного і частотного розвитку та ліцензування 

телерадіомовлення, керуючись статтями 7, 24, 40 Закону України „Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Відмінити рішення Національної ради про розгляд пропозицій щодо 

технічної розробки багатоканальної ефірної телемережі у діапазоні  

11,7-12,5 ГГц від 09.12.2009 №№ 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2410. 

2. Розгляд питання про створення і технічну розробку багатоканальних 

ефірних телемереж у діапазоні 11,7-12,5 ГГц здійснити після внесення змін до 

Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 

3. У зв’язку з тим, що Національною радою протягом 2008, 2009 років не 

були прийняті відповідні рішення за пропозиціями компаній щодо технічної 

розробки багатоканальних ефірних телемереж, а також відсутністю необхідних 

заявних документів, управлінням: науково-технічного і частотного розвитку та 

ліцензування телерадіомовлення повернути справи заявникам згідно з 

додатком. 

 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Є. Баранова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

17.11.2010 № 1649 

 

Перелік суб’єктів господарської діяльності, справи яких зберігаються в 

управліннях науково-технічного і частотного розвитку та ліцензування 

телерадіомовлення 

 

1. ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, вх. № 7/1102-23.09.09. 

2. ТОВ „ТВ-Альянс”, м. Київ, вх. № 7/1098-23.09.09. 

3. ТОВ ТРК „Регіональна телевізійна система”, м. Луганськ,  

вх. № 17/3771-14.09.09, долуч. №16а/4525-09.11.09. 

4. ТОВ „РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ”, м. Одеса, №7/903-12.06.08, долуч.  

вх. № 16а/3691-07.09.09.   

5. ПП „ТРК „Новий світ”, м. Бердичів, №7/905-12.06.08, долуч.  

вх. № 16а/3688-07.09.09, вх. 16а/4339 -26.10.09. 

6. ТОВ „ТРК „Кліфф”, м. Дніпропетровськ, №7/914-13.06.08, долуч.  

вх. №16а/3745-10.09.09, 16а/4363-29.10.09. 

7. ТОВ „Омега сервіс ТВ”, м. Бердянськ, вх. №7/872-05.06.08. 

8. ПП ТРК „Атлант”, м. Апостолове Дніпропетровської обл., вх. №7/893-

11.06.08. 

9. ТОВ „ТРК „Електрон”, м. Борислав Львівської обл., вх. №7/904-

12.06.08. 

10.  ТОВ „ТРК „Західтелесервіс”, м. Львів, вх. №7/916-13.06.08. 

11.  ТОВ ТРК „Яскраве ТВ”, м. Артемівськ, вх. №7/895-11.06.08. 

12.  МПП „Квант-ІІ”, м. Коломия Івано-Франківської обл., вх. №16а/4035-

05.10.2009. 

13.  ТОВ „Телерадіокомпанія „Галактика Плюс”, м. Прилуки Чернігівської 

обл., вх. № 7/1166- 02.10.2009. 

14.  ТОВ „Телерадіокомпанія „ЛКТ-Плюс”, м. Луганськ, вх. №7/899-

12.06.2008. 

15.  ТОВ „ТРК „УМТ” („Українські мультимедійні технології”), м. Київ,  

вх. № 16а/4017 від 02.10.2009. 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 
Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення    /підпис/  Л. Запорожець  
 

 


