
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1535 

 

24.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на  мовлення  

з використанням  

частоти 89 МГц у м. Турці Львівської обл. 

 

З урахуванням рішення від 15.10.2014 № 1085  „Про затвердження 

конкурсних умов”, Національна рада рішенням від 15.10.2014 № 1086 оголосила 

конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів. 

Оголошення про конкурс опубліковано 21.10.2014 у газеті „Урядовий кур’єр” 

№ 194 (5323) та у мережі Інтернет на сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.  

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення 

з використанням частоти 89 МГц у м. Турці Львівської обл. не було подано  заяв 

від ТРО. 

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, 18 та 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Враховуючи відсутність поданих заяв на участь у конкурсі на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням частоти 89 МГц у м. Турці Львівської обл., 

потужність передавача – 0,1 кВт, територія розповсюдження програм згідно з 

додатком до рішення, обсяг мовлення – 24 години на  добу, оголосити повторний 

конкурс на вказану частоту. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати це 

рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням частоти 89 МГц у м. Турці Львівської обл., 

потужність передавача – 0,1 кВт, територія розповсюдження програм згідно з 

додатком до рішення, обсяг мовлення – 24 години на  добу. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю 

та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

http://www.nrada.gov.ua/


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради К. Котенко. 

 

 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

24.12.2014 № 1535 

 

 

 
Територія розповсюдження програм на частоті 89 МГц у м. Турці Львівської обл. -  

м. Турка та Турківський район. 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 


