
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 705 

 

12.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про заяву КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської 

обл., щодо видачі ліцензії на мовлення  

(проводове, позивні: радіостудія «Тясмін», слова пісні 

О.Бакуменка, музика Г. Миценка «Вечір над 

Тясмином», а саме: «Сміла всміхається рідна мені») 

 

21.09.2015 до Національної ради надійшла заява КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл. 

(місцезнаходження: вул. Перемоги, 18,  м. Сміла, Черкаська обл., 20700; 

головний редактор Людмила Іванівна Скороход), про видачу ліцензії на 

мовлення (перший канал проводового мовлення, УР-1), обсяг мовлення -  

5 годин на тиждень у відрізках часу. 

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., надало копію договору 

№ Р-215 від 21.07.2015 з ПАТ «Укртелеком» про надання послуг з трансляції 

програм технічними засобами проводового мовлення, але відповідно до 

інформації управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

Національної ради, оператором було відмовлено у здійсненні мовлення у 

відрізках часу з 14.00 до 15.00. Про що 12.10.2015 письмово було повідомлено 

керівництво КП «МЕДІА-ЦЕНТР». 

Враховуючи, що на сьогодні  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., не надало довідку оператора 

телекомунікацій про надання телекомунікаційних послуг в технічну перерву з 

14.00 до 15.00, керуючись пунктом г) частини 2 статті 30 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

інформацію управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю,  

Національна рада 
 

вирішила: 

1. На підставі пункту г) частини 2 статті 30 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», враховуючи відсутність технічної можливості 

мовлення у відрізках часу: понеділок – п’ятниця: з 14:00 до 15:00, відмовити 

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., у видачі ліцензії на мовлення 

на першому каналі проводового мовлення (УР-1), обсяг мовлення - 5 годин на 

тиждень у відрізках часу: понеділок – п’ятниця: з 14:00 до 15:00. 



2. Управлінню ліцензування повернути КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла 

Черкаської обл., ліцензійні документи, подані на видачу ліцензії на проводове 

мовлення (УР-1). 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 

 


