
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 882 

 

27.04.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 
Про затвердження повідомлення  

про проведення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів  

 

Керуючись статтею  25 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 

Законом України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 06.04.2011 № 739 „Про   

оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

телерадіоканалів”, № 738 „Про затвердження конкурсних умов”,  від 13.04.2011  

№ 814 „Про звернення Комунального закладу „Конотопська дитяча 

телерадіоорганізація „Кон-такт”, м. Конотоп Сумської обл., щодо анулювання 

ліцензії на мовлення НР № 0922-м від 22.05.2009”, Методикою розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2011 № 412 та офіційними даними Державної служби 

статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України),  Національна 

рада   
 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 06.04.2011 № 739 „Про   

оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

телерадіоканалів”, включивши до переліку вільних телерадіоканалів частоту  

104,6 МГц у м. Конотопі Сумської обл., потужність передавача – 0,25 кВт, обсяг 

мовлення – 8 годин на добу у відрізках часу: 10:00-14:00, 16:00-19:00,  

21:00-22:00, та 49 ТВК у смт Теофіполі Хмельницької обл., потужність передавача 

– 0,1 кВт, обсяг мовлення – 4 години на добу у відрізках часу:  

пон.-п’ятн.: 07:40-09:15, 17:20-19:00, 00:00-00:45, суб., неділя та святкові дні: 

09:30-10:30, 15:00-16:30, 20:00-21:00, 00:00-00:30. 

2. Затвердити текст повідомлення про проведення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів, згідно з додатком. 



3. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю 

забезпечити публікацію повідомлення про проведення конкурсу у засобах масової 

інформації. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку та контрольно-

аналітичне управління. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної ради  

В. Манжосова. 

  

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


