
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 680 

 

27.04.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 
 

Про анулювання ліцензій 

провайдера програмної послуги 

ТОВ «ТРК «СТУДІЯ-9 БЕРЕГСАС», 

м. Берегове Закарпатської обл. 

(НР № 0409-п від 01.11.2007, НР № 0410-п від 01.11.2007) 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ТРК «СТУДІЯ-9 БЕРЕГСАС»,  

м. Берегове Закарпатської обл. (місцезнаходження юридичної особи:  

вул. Мукачівська, буд. 325, м. Берегове Закарпатської обл., 90202; директор 

Володимир Анатолійович Балацький), щодо анулювання ліцензій провайдера 

програмної НР № 0409-п від 01.11.2007 (кількість каналів (ресурс) 

багатоканальної телемережі – 25 каналів, територія розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі – смт Вилок, с. Нове Село, с. Матієво, с. Р. Долина, 

с. Фанчикове, с. Тросник, с. Дротинці, с. Пийтерфоло, с. Бобове, с. Девичне,  

с. Чорнотисів, с. Холмовець, с. Чепа, с. Гетиня, с. Затисівка Виноградівського  

р-ну Закарпатської обл., термін дії ліцензії - до 01.11.2017), НР № 0410-п від 

01.11.2007 (кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі – 24 канали, 

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Берегове в 

межах районів та вулиць, термін дії ліцензії - до 01.11.2017), керуючись 

Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про 

порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, 

затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензії провайдера програмної послуги                                  

НР № 0409-п від 01.11.2007, НР № 0410-п від 01.11.2007 ТОВ «ТРК «СТУДІЯ-9 

БЕРЕГСАС», м. Берегове Закарпатської обл. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «ТРК «СТУДІЯ-9 

БЕРЕГСАС», м. Берегове Закарпатської обл., із Державного реєстру суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. 

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «СТУДІЯ-9 БЕРЕГСАС», м. Берегове 

Закарпатської обл., повернути до Національної ради ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0409-п від 01.11.2007, НР № 0410-п від 01.11.2007 

протягом десяти днів з дати прийняття цього рішення. 



4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради, управління фінансової та бухгалтерської служби. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена  

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


