
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 877 

 

17.04.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 

 

Про заяву ТОВ ТРК „Жовта Річка”,  

м. Жовті Води Дніпропетровської обл., 

щодо анулювання ліцензії на мовлення 

(НР № 0953-м від 10.09.2003) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

телерадіокомпанії „Жовта Річка”, м. Жовті Води Дніпропетровської обл. 

(юридична та фактична адреси: вул. Б. Хмельницького, 23, м. Жовті Води 

Дніпропетровської обл., 52210; директор Валентина Іванівна Яковлєва), щодо 

анулювання ліцензії на мовлення НР № 0953-м від 10.09.2003 (ефірне 

телебачення, місцеве мовлення, канал мовлення - 32 ТВК, територія 

розповсюдження – м. Жовті Води, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг 

мовлення – 1 год./добу, термін дії ліцензії до 11.09.2017), керуючись п.1 ч.2  

ст. 37 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та статтею 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 0953-м від 10.09.2003  

Товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії „Жовта Річка”,  

м. Жовті Води Дніпропетровської обл., з використанням канала мовлення -  

32 ТВК, територія розповсюдження – м. Жовті Води, потужність передавача – 

0,1 кВт, обсяг мовлення – 1 год./добу. 

2. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю 

телерадіокомпанію „Жовта Річка”, м. Жовті Води Дніпропетровської обл., 

повернути до Національної ради ліцензію на право мовлення НР № 0953-м від 

10.09.2003 протягом десяти днів з дати прийняття цього рішення. 

3. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку письмово у 

триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на право 

мовлення НР № 0953-м від 10.09.2003. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування 

телерадіомовлення, управління науково-технічного і частотного розвитку, 

контрольно-аналітичне управління, управління координації та організації 

роботи представників та секретаріатів представників. 



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 

 


