
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2610 

 

09.11.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 42 

 

Про заяву КП „Жашківська ТРК „Жасмін”,  

м. Жашків Черкаської обл.,  

щодо анулювання ліцензії  

(НР № 2217 від 26.05.2005) 

 

Розглянувши заяву директора Комунального підприємства „Жашківська 

телерадіокомпанія „Жасмін”, м. Жашків Черкаської обл. (вх. № 16/5431 від 

24.10.2011), стосовно анулювання ліцензії НР № 2217 від 26.05.2005 (38 ТВК у 

м. Жашкові, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення 4 години на добу), керуючись статтями 

8, 27, 37 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензію НР № 2217 від 26.05.2005 Комунального 

підприємства „Жашківська телерадіокомпанія „Жасмін”, м. Жашків Черкаської 

обл., на право користування 38 ТВК у м. Жашкові, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення 4 

години на добу. 

2. Зобов’язати Комунальне підприємство „Жашківська телерадіокомпанія 

„Жасмін”, м. Жашків Черкаської обл., повернути до Національної ради 

ліцензію НР № 2217 від 26.05.2005. 

3. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку врахувати це 

рішення під час оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням 38 ТВК у м. Жашкові Черкаської обл., Р=0,1 кВт, обсяг 

мовлення 4 години на добу, згідно з додатком до рішення.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, правового 

забезпечення, контрольно-аналітичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 

 

 
Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

09.11.2011 № 2610 

 

 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення  

на 38 ТВК у м. Жашкові 

 

Загальний обсяг мовлення становить 4 години на добу. 

 

Мовлення здійснюється у відрізках часу: 
Понеділок-п’ятниця: Субота, неділя: 

07:00 – 08:88; 

15:00 – 16:00; 

17:00 – 18:00; 

21:00 – 22:00. 

09:00 – 11:00; 

15:00 – 16:00; 

20:00 – 21:00. 

 

 

 
Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Кривша 
 

 


