
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1195 

 

23.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про клопотання Хмельницької  ОДТРК 

«Поділля-центр», м. Хмельницький, 

щодо анулювання ліцензії на мовлення 

(НР № 1247-м від 26.01.2009) 

(ефірне РМ, позивні: «Говорить Хмельницький») 

 

Розглянувши клопотання Хмельницької ОДТРК «Поділля-центр»,                       

м. Хмельницький (юридична та фактична адреси: вул. Володимирська, 92,                          

м. Хмельницький, 29000; генеральний директор Тетяна Сергіївна 

Колісніченко), щодо анулювання ліцензії на мовлення НР № 1247-м від 

26.01.2009 (ефірне (радіомовлення), регіональне (в межах області), частоти: 

67,25 МГц, потужність передавача – 0,5 кВт, територія розповсюдження –  

смт Вовковинці та прилеглі райони, 71,96 МГц, потужність передавача –  

0,1 кВт, територія розповсюдження – с. Солобківці, обсяг мовлення – 15 год.  

01 хв./тиждень, термін дії ліцензії – до 26.01.2016), 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 № 1247-м від 26.01.2009                      

Хмельницької ОДТРК «Поділля-центр», м. Хмельницький, з використанням 

частот: 67,25 МГц, потужність передавача – 0,5 кВт, територія розповсюдження 

–  смт Вовковинці та прилеглі райони, 71,96 МГц, потужність передавача –  

0,1 кВт, територія розповсюдження – с. Солобківці, обсяг мовлення – 15 год.  

01 хв./тиждень. 

2. Зобов’язати Хмельницьку ОДТРК «Поділля-центр»,  

м. Хмельницький, повернути до Національної ради ліцензію на мовлення  

НР № 1247-м від 26.01.2009 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 № 1247-м від 26.01.2009. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

врахувати зазначене рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частот:  



67,25 МГц, потужність передавача – 0,5 кВт, територія розповсюдження –  

смт Вовковинці та прилеглі райони, 71,96 МГц, потужність передавача –  

0,1 кВт, територія розповсюдження – с. Солобківці, обсяг мовлення – 15 год.  

01 хв./тиждень. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


