
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2040 

 

23.10.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про заяву ТОВ “ТРК “ТВА”, м. Івано-Франківськ,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 1781-м від 24.11.2006) 

Юридична адреса: вул. Чорновола, 107-а,  

офіс 8, м. Івано-Франківськ, 76005 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

“Телерадіокомпанія “ТВА”, м. Івано-Франківськ (місцезнаходження:  

вул. Чорновола, 107-А, офіс 8, м. Івано-Франківськ, 76005; в. о. директора Тата 

Григорівна Кеплер), про продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 1781-м від 24.11.2006 (ефірне місцеве телебачення з використанням 34 

ТВК у м. Чернівцях, потужність передавача – 1.0 кВт, обсяг мовлення – 20 

годин на добу у відрізках часу), Національна рада дійшла висновку: 

ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ч. 1, 8 

статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до п. б) ч. 7 ст. 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про відмову у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом строку дії 

ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. 

Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями 

Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або 

відповідними судовими рішеннями. 

ТОВ “Телерадіокомпанія “ТВА”, м. Івано-Франківськ, рішенням 

Національної ради від 24.07.2013 № 1489 у зв’язку з порушенням п. е) ч. 1  

ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» оголошено 

попередження та рішенням Національної ради від 23.10.2013 №2039 у зв’язку з 

порушенням п. е) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

оголошено попередження. 

Таким чином, керуючись статтями 1, 12, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», на підставі п. б) ч. 7 статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 



1. Відмовити ТОВ “Телерадіокомпанія “ТВА”, м. Івано-Франківськ, у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 1781-м від 24.11.2006. 

2. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку підготувати 

матеріали щодо оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням 34 ТВК у м. Чернівцях, потужність передавача – 1.0 кВт, обсяг 

мовлення – 20 годин на добу у відрізках часу: 

щодня:    00:00 – 10:00; 

     12:00 – 17:30; 

     19:30 – 24:00. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: контрольно-

аналітичне, ліцензування телерадіомовлення, правового забезпечення, 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 

 


