
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 478 

 

30.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 
Про заяву ПП ТРК «ПЕРШИЙ КАБЕЛЬНИЙ»,  

м. Мукачево Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії 

на мовлення (НР № 1054-м від 21.12.2009) 

(кабельне, логотип: «зображення у вигляді кола з цифрою «1» 

у центрі кола та підписом в нижній частині «ПЕРШИЙ КАБЕЛЬНИЙ») 

 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ПЕРШИЙ КАБЕЛЬНИЙ», м. Мукачево 

Закарпатської обл. (місцезнаходження: вул. Ілони Зріні, 100, м. Мукачево, 

Закарпатська обл., 89600; директор Аттіла Теодорович Гануляк), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1054-м від 21.12.2009 (кабельне 

місцеве телебачення у багатоканальних телемережах ТОВ «КРАМ»,  

м. Ужгород, ТОВ «Тевіком», м. Ужгород, ТОВ «Едванс», м. Ужгород, ТОВ 

«Карпати ТВ», м. Мукачеве Закарпатської обл., ТОВ «ДВС-САТ», м. Мукачеве 

Закарпатської обл., ПП ТРК «Оксамит», м. Іршава Закарпатської обл., ПП 

«Попович-РТК», смт Тересва Тячівського р-ну Закарпатської обл., ТОВ 

«Альфа-простір», смт Великий Березний Закарпатської обл., ТОВ «ТВ Проект», 

смт Великий Березний Закарпатської обл., ТОВ ТРК «Виноградів ТВ»,  

м. Виноградів Закарпатської обл., ПП «ТРК «КІВ-плюс», м. Свалява 

Закарпатської обл., ТОВ «ТРК «Міжгір’я», смт Міжгір’я Закарпатської обл., 

ТОВ «Диво Плюс», м. Чоп Закарпатської обл., ТОВ «Інформаційний центр»,  

м. Рахів Закарпатської обл., обсяг мовлення – по 24 години на добу; логотип: 

«зображення у вигляді кола з цифрою «1» у центрі кола та підписом в нижній 

частині «ПЕРШИЙ КАБЕЛЬНИЙ») у зв’язку зі зміною власника, керівника, 

складу редакційної ради, місцезнаходження ТРО, програмної концепції 

мовлення, керуючись статтями 12, 31, 35 Закону України «Про телебачення і 

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

України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи форму ліцензії на 

мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі 

змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за 

№ 41/24818, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ПП ТРК «ПЕРШИЙ 

КАБЕЛЬНИЙ», м. Мукачево Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії 

на мовлення (НР № 1054-м від 21.12.2009)» на наступні засідання Національної 



ради у зв’язку з відсутністю на засіданні уповноваженого представника ПП 

ТРК «ПЕРШИЙ КАБЕЛЬНИЙ» м. Мукачево Закарпатської обл. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


