
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2433 

 

18.12.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 39 

 

Втротило чинність: 

рішення Національної ради 

від 11.05.2006 № 376; 

від 11.10.2006 № 791; 

від 16.07.2008 № 1342; 

від 07.03.2007 № 258 

 
Про затвердження форми 

ліцензії на мовлення 

 

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 04 липня 2013 року  

№ 409-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації” та з метою 

забезпечення реалізації статті 27 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення”, керуючись статтями 17, 24 Закону Украни “Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України 

з питань телебачення і радіомовлення 

 

вирішила:  
 

1. Затвердити форму ліцензії на мовлення та додатки до неї, що додаються. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: форму бланка ліцензії на 

мовлення та додаток до нього, затверджені рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 11.05.2006 № 376 “Про 

затвердження бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії провайдера 

програмної послуги відповідно до чинного законодавства”, бланк ліцензії на 

мовлення та додатки до нього, затверджені рішенням Національної ради від 

11.10.2006 № 791 “Про зміст бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії 

провайдера програмної послуги”, рішення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 16.07.2008 № 1342 “Про внесення змін 

до бланка програмної концепції мовлення в частині “інше” загально-

національних, місцевих та регіональних телерадіокомпаній”, від 07.03.2007 

№ 258 “Про внесення змін до рішення Національної ради № 791 від 11.10.2006 

“Про зміст бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії провайдера 

програмної послуги”.    



3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на 

офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення після державної реєстрації в Міністерства юстиції України. 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.  

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Головатенко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


