
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 586 

 

29.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 
 

Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 18.12.2014 № 1458 

«Про мовлення телерадіоорганізацій 

на території проведення антитерористичної операції» 
 

Розглянувши інформацію управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення щодо відновлення мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія 

«Акцент», м. Лисичанськ Луганської обл., на 33 ТВК у м. Лисичанську та 

звернення ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ (вх. № 16/1401 від 23.03.2015), щодо 

надання дозволу на тимчасове мовлення з використанням 45 ТВК у  

смт Широкому Луганської області на період проведення антитерористичної 

операції, керуючись статтями 4, 7, 49, 51 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

        1. Внести зміни до додатка до рішення Національної ради від 18.12.2014  

№ 1458 «Перелік телерадіоорганізацій, яким дозволено тимчасово мовлення  в 

зоні проведення антитерористичної операції»: 

-  вилучити із додатка до рішення  ТОВ «НОВИНИ-ТВ», м. Київ;  

- долучити до додатка до рішення ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, з 

використанням 45 ТВК у смт Широкому Луганської області та викласти 

додаток до рішення у зміненій редакції (додається). 

        2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, представників Національної 

ради, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 
 



  

Додаток 

до рішення Національної ради  

29.04.2015 № 586 
 

Перелік телерадіоорганізацій,  

яким дозволено тимчасово мовлення  в зоні проведення антитерористичної операції 

 
№ 

з/п 

Назва ТРО Канал/частота 

мовлення 

Місце встановлення 

передавача 

Примітка 

1 ТОВ «ТРК «Експрес-інформ»,  

м. Київ (логотип «5») 

21 ТВК м. Волноваха Донецької 

області 

 

2 ТОВ ТРК «Україна»,  

м. Донецьк 

(логотип «Україна») 

8 ТВК м. Волноваха Донецької 

області 

 

3 ТОВ «ТРК Студія 1+1», м. Київ 41 ТВК м. Волноваха Донецької 

області 

 

4 ТОВ  ТРК «ПРАЙМЕДІА»,                      

м. Львів  (позивні «Радіо 24») 

96,5 МГц м. Волноваха Донецької 

області 

 

 5 

  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РУССКОЕ РАДИО-Україна»,                   

м. Київ 

  

97,0 МГц м. Волноваха Донецької 

області 

 

104,8 МГц селище Широкий 

Луганської обл. 

 

6 ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ 45 ТВК селище Широкий 

Луганської обл. 

 

 
 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю      /підпис/        Т. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


