
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2844 

 

 

14.12.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 47 

 

 
Про заяви ДП „ТРК „НБМ-Запоріжжя” 

ПІІ у формі ТОВ „ТРК „НБМ”, м. Запоріжжя, 

 щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії  

на мовлення (НР № 1064-м від 04.01.2010) 

 

 

Розглянувши заяви Дочірнього підприємства «Телерадіокомпанія «НБМ-

Запоріжжя» Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ», м. Запоріжжя 

(юридична та фактична адреси: вул. Матросова, 8-а, офіс 105, м. Запоріжжя, 

69057, директор Максим Якович Бринза), щодо переоформлення у зв’язку зі 

зміною програмної концепції мовлення та продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 1064-м від 04.01.2010 (ефірне місцеве телемовлення з 

використанням 64 ТВК у м. Запоріжжі, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 24 години 

на добу, мова: українська – 95%), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 та 35 

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. Відмовити Дочірньому підприємству «Телерадіокомпанія «НБМ-

Запоріжжя» Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ», м. Запоріжжя, у 

задоволенні заяв щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 1064-м від 04.01.2010 (ефірне місцеве телемовлення з 

використанням 64 ТВК у м. Запоріжжі, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 24 години 

на добу) на підставі пункту б) частини 7 статті 33 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”. 

2. Управлінням: науково-технічного і частотного розвитку та правового 

забезпечення підготувати матеріали щодо оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням 64 ТВК у м. Запоріжжі, Р=0,1 кВт, обсяг 

мовлення – 24 години на добу. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, правового забезпечення та 

науково-технічного і частотного розвитку. 



4.  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 

 


