
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2469 

 

26.12.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 40 
 

Про недопущення ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Одеса, 

до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення  

з використанням частот згідно з додатком до рішення 

 

На участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням 

вільних радіоканалів, оголошеному Національною радою рішенням від 10.10.2012 

№ 1751 та опублікованому у газеті «Голос України» 16 жовтня 2012 року, 

надійшли заяви  ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Одеса. 

Пакет документів подано без здійснення грошового внеску під конкурсну 

гарантію на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням 

частот згідно з додатком до рішення.  

Згідно з ч. 2 ст. 26 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

конкурсна гарантія є обов’язковою умовою для участі в конкурсі.  

Відповідно до конкурсних умов, затверджених рішенням Національної ради 

від 10.10.2012 № 1750, грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до 

завершення прийому документів, а саме до 14 грудня 2012 року.  

Також, згідно з ч. 8 ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

при проведенні конкурсу на видачу ліцензій розгляд заяв здійснюється відповідно 

до статей 25, 26 цього Закону.  

Оскільки заяви на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням частот, згідно з додатком до рішення, ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ»,  

м. Одеса, подала  з порушенням вимог ст. 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», керуючись п. б) ч. 1 ст. 29 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада залишила заяви без розгляду. 

Грошовий внесок під конкурсну гарантію для участі у конкурсі на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням частот, згідно з додатком до рішення, ТОВ 

«ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Одеса, до завершення прийому документів (14.12.2012) не 

сплачено. 

У зв’язку з цим, керуючись ч.7 ст. 25 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  

 

 

 



вирішила: 

1. Не допустити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Одеса, до конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням частот згідно з додатком до рішення, який 

оголошено рішенням Національної ради від 10.10.2012  № 1751, опубліковано 

16.10.2012 у газеті „Голос України” № 194 (5444) та у мережі Інтернет на сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення. 

3. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrada.gov.ua/


Додаток 

до рішення Національної ради  

26.12.2012 № 2469 

 
Перелік радіочастот 

 

№ 

з/

п Область 

Населений 

пункт 

Час-

тота 

(МГ

ц) 

Потуж-

ність, 

кВт 

Граничний 

обсяг 

мовлення  

Територія розповсюдження 

програм  

1 

АР Крим Партеніт 105,4 0,03 
24 години на 

добу 
смт Партеніт 

1. 2 

Житомирська Житомир 107,3 0,5 
24 години на 

добу 

м.Житомир та  

Андрушівський, 

Бердичівський, 

Житомирський, 

Коростишівський, 

Червоноармійський, 

Черняхівський, Чуднівський 

райони 

2. 3 

Івано-

Франківська 
Косів 100,6 0,1 

24 години на 

добу 
м. Косів та Косівський район 

3. 4 

Івано-

Франківська 
Мала Тур’я 106,6 0,1 

24 години на 

добу 

с.Мала Тур’я та Долинський 

район 

4. 5 

Івано-

Франківська 
Яремче 101,5 0,1 

24 години на 

добу 

м. Яремче (міськрада) та 

Надвірнянський район 

5. 6 

Черкаська 

Корсунь-

Шевченківсь- 

кий 

104,8 0,25 
24 години на 

добу 

м. Корсунь-Шевченківський 

та Канівський, 

Городищенський, Черкаський 

райони 

6. 7 

Черкаська Черкаси 92,1 0,25 
24 години на 

добу 

м. Черкаси (міськрада) та 

Золотоніський, Черкаський 

райони 

 
 

Заступник начальника управління  

науково-технічного і частотного розвитку  /підпис/  Д. Кардаш 
 

 
Начальник управління бухгалтерської служби  /підпис/  Т. Стороженко 

 

 

 

 

 


