
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 978 

 

22.05.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про заяву Харківської ОДТРК, м. Харків, 

щодо анулювання ліцензії на мовлення 

(НР № 0383-м від 23.07.2003) 

 

Розглянувши заяву Харківської обласної державної телерадіокомпанії,  

м. Харків (юридична та фактична адреси: майдан Свободи, 5, Держпром, 5 

під’їзд, м. Харків, 61506; директор Сергій Володимирович Гулевський), щодо 

анулювання ліцензії на мовлення НР № 0383-м від 23.07.2003 (ефірне 

(радіомовлення), регіональне (в межах області), частота – 69,2 МГц, територія 

розповсюдження - м. Харків та райони: Богодухівський, Валківський, 

Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Нововодолазький, 

Первомайський, Печенізький, Харківський, Чугуївський, Р=4,0 кВт, обсяг 

мовлення – 24 год./добу), 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 № 0383-м від 23.07.2003 

Харківської обласної державної телерадіокомпанії, м. Харків, з використанням 

частоти 69,2 МГц, територія розповсюдження - м. Харків та райони: 

Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, 

Золочівський, Нововодолазький, Первомайський, Печенізький, Харківський, 

Чугуївський, Р=4,0 кВт, обсяг мовлення – 24 год/добу. 

2. Зобов’язати Харківську ОДТРК, м. Харків, повернути до Національної 

ради ліцензію на мовлення НР № 0383-м від 23.07.2003 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 мовлення 

НР № 0383-м від 23.07.2003. 

4. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку врахувати 

зазначене рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 69,2 МГц, територія 

розповсюдження - м. Харків та райони: Богодухівський, Валківський, 

Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Нововодолазький, 



Первомайський, Печенізький, Харківський, Чугуївський, Р=4,0 кВт, обсяг 

мовлення – 24 год./добу. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування 

телерадіомовлення, управління координації та організації роботи представників 

та секретаріатів представників, управління науково-технічного і частотного 

розвитку та контрольно-аналітичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради І. Опілат. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


