
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2531 

 

26.12.2012                                                       м. Київ                                             Протокол № 40 

 

Про відмову у видачі ліцензії на мовлення 

з використанням частоти 103,2 МГц  

у м. Бережанах Тернопільської обл. 

 

З урахуванням рішення від 10.10.2012 № 1750  „Про затвердження 

конкурсних умов”, Національна рада рішенням від 10.10.2012 № 1751 оголосила 

конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів. 

Оголошення про конкурс опубліковано 16.10.2012 у газеті „Голос України” 

№ 194 (5444) та у мережі Інтернет на сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.  

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення 

з використанням частоти 103,2 МГц у м. Бережанах Тернопільської обл. було 

подано 2 заяви від ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ», м. Київ; 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДТРК, м. Тернопіль. 

Таким чином, Національна рада відповідно до передбаченої ст. 25 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення” процедури провела конкурс на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,2 МГц у  

м. Бережанах Тернопільської обл. та визначила його переможця. 

Переможцем конкурсу визначено ТЕРНОПІЛЬСЬКУ ОДТРК, м. Тернопіль. 

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 

при проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення підставою для відмови у 

видачі ліцензії є перемога іншого заявника за результатами конкурсного відбору. 

Розглянувши заяву ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ», м. Київ, Національна 

рада вважає за необхідне відмовити цій компанії у видачі ліцензії на мовлення з 

використанням частоти 103,2 МГц у м. Бережанах Тернопільської обл.  
Керуючись ч. 1 ст. 30 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Відмовити ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ», м. Київ, у видачі ліцензії 

на мовлення з використанням частоти 103,2 МГц у м. Бережанах Тернопільської 

обл. 

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


2. Управлінню організаційного забезпечення протягом п’яти днів після 

протокольного оформлення підсумків конкурсу повідомити ПРАТ «СТУДІЯ 

«ЄВРОПОЗИТИВ», м. Київ, про це рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


