
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 1261 

 

30.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 21 
 

Про внесення змін до рішення  

Національної ради  від 15.04.2011 № 824  
  

Розглянувши інформацію управління науково-технічного і частотного 

розвитку про необхідність уточнення показників у повідомленні про конкурс, 

затверджених рішенням Національної ради від 15.04.2011 № 824 «Про оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення на вільних каналах мовлення 

багатоканальної телемережі МХ-5 (територіальна категорія мовлення — 

регіональне та місцеве мовлення)», в розділі про стислі відомості про вільні 

канали мовлення багатоканальної телемережі МХ-5, максимальний розмір 

ліцензійного збору та конкурсну гарантію, керуючись статтями  21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 та 32 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, Законом України 

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

Національна рада   

 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 15.04.2011 № 824 «Про 

оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення на вільних каналах 

мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 (територіальна категорія мовлення 

— регіональне та місцеве мовлення)» в розділі про стислі відомості про вільні 

канали мовлення багатоканальної телемережі МХ-5, в частині максимального 

розміру ліцензійного збору та конкурсної гарантії по Івано-Франківській області 

згідно з додатком. 

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

забезпечити публікацію повідомлення про зміни у засобах масової інформації. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: науково-технічного і 

частотного розвитку, бухгалтерської служби, ліцензування телерадіомовлення, 

контрольно-аналітичне управління та відділ зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної ради  

В. Манжосова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

 30.06.2011 № 1261 

 

 

 
№ 

з/п 

Область 
Місцерозташування 

передавальної станції 

Потужність 

передавачів 

(запланована 

провайдером) 

кВт 

Територія 

розповсюджен-

ня 

Макси-

мальний 

розмір 

ліцензій-

ного збору, 

грн 

Конкурсна 

гарантія, грн 

(10% 

максимального 

розміру 

ліцензійного 

збору) 

51 

Івано-

Франківська 

Дебеславці —

Микуличин (Рокита 

Велика)  

(працюють в мережі) 

0,1 

Дебеславці та 

прилеглі райони 

 

10560,00 1056,00 

52 

0,1 

Микуличин 

(Рокита Велика) 

та прилеглі 

райони 

 

5760,00 576,00 

54 
Івано-

Франківська 
Долина 0,2 

Долина та 

прилеглі райони 

 

10560,00 1056,00 

 

 

 
Начальник управління  

бухгалтерської служби – головний бухгалтер   /підпис/ Т. Стороженко 

 
 

Начальник управління 

науково-технічного і частотного розвитку    /підпис/ Т. Мироненко 
 

 

 

 


