
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 570 

 

14.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про клопотання СТ «УКРЗАХІДТЕХНОСЕРВІС», м. Львів, 

щодо анулювання ліцензії на мовлення 

(НР № 0756-м від 27.11.2008) 

(проводове, позивні: «Громадське слово») 

 

Розглянувши клопотання СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРЗАХІДТЕХНОСЕРВІС», м. Львів (місцезнаходження юридичної особи: 

пл. Галицька, буд. 15, м. Львів, 79008; виконавчий директор Світлана Іванівна 

Мицак), щодо анулювання ліцензії на мовлення НР № 0756-м від 27.11.2008 

(перший канал проводового мовлення (УР-1), територія розповсюдження –  

м. Золочів та Золочівський район, м. Мостиська та Мостиський район,  

м. Перемишляни та Перемишлянський район, м. Сколе та Сколівський район, 

м. Яворів та Яворівський район, обсяг мовлення - 1 год. 35 хв./тиждень; 

територія розповсюдження - м. Радехів та Радехівський район Львівської обл., 

обсяг мовлення – 57 хв./тиждень; територія розповсюдження – м. Буськ та 

Буський район Львівської обл., обсяг мовлення – 38 хв./тиждень; територія 

розповсюдження – м. Старий Самбір та Старосамбірський район, обсяг 

мовлення – 38 хв./тиждень; територія розповсюдження - м. Броди та 

Бродівський район, м. Пустомити та Пустомитівський район, м. Турка та 

Турківський район Львівської обл., обсяг мовлення – 19 хв./тиждень,  термін дії 

ліцензії – до 27.11.2018), керуючись пунктом а) частини другої статті 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 № 0756-м від 27.11.2008 СТ 

«УКРЗАХІДТЕХНОСЕРВІС», м. Львів. 

2. Управлінню ліцензування вилучити СТ «УКРЗАХІДТЕХНОСЕРВІС», 

м. Львів, із Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення. 

3. Зобов’язати СТ «УКРЗАХІДТЕХНОСЕРВІС», м. Львів, повернути до 

Національної ради ліцензію на право користування каналами мовлення  

НР № 0756-м від 27.11.2008 протягом десяти днів з дати прийняття цього 

рішення. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 



телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення 

НР № 0756-м від 27.11.2008. 

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. Ільяшенка. 
 

 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


