
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 336 

 

05.03.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

 

Про заяву ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ  

«УКРАЇНА-ЦЕНТР», м. Кіровоград,  

щодо анулювання ліцензії на мовлення  

НР № 1680-м від 15.10.2012 

(багатоканальне (телебачення); логотип:  

«зображення представлене сплетінням  

літер латиниці «С» зеленого кольору та «U» білого кольору») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»,  

м. Кіровоград (юридична та фактична адреси: вул. Орджонікідзе, 7, кімн. 305, 

м. Кіровоград, 25002; головний редактор Юхим Леонідович Мармер), щодо 

анулювання ліцензії на мовлення НР № 1680-м від 15.10.2012 (багатоканальне 

(телебачення), територіальна категорія мовлення (місцеве), телемовлення у 

багатоканальній телемережі МХ-5 у м. Кіровограді, смт Новоархангельську,  

м. Новомиргороді, м. Новоукраїнці, м. Олександрії, смт Устинівці 

Кіровоградської обл., територія розповсюдження програм – м. Кіровоград та 

прилеглі райони, смт Новоархангельськ та прилеглі райони, м. Новомиргород 

та прилеглі райони, м. Новоукраїнка та прилеглі райони, м. Олександрія та 

прилеглі райони, смт Устинівка та прилеглі райони, термін дії ліцензії – до 

15.10.2019), керуючись п.1 ч.2 ст. 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 № 1680-м від 15.10.2012 ТОВ 

«РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-ЦЕНТР», м. Кіровоград. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

«УКРАЇНА-ЦЕНТР», м. Кіровоград, із Державного реєстру 

телерадіоорганізацій України. 

3. 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 № 1680-м від 15.10.2012. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

врахувати зазначене рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення у багатоканальній телемережі  



МХ-5 у м. Кіровограді, смт Новоархангельську, м. Новомиргороді,  

м. Новоукраїнці, м. Олександрії, смт Устинівці Кіровоградської обл., обсяг 

мовлення – 24 год/добу. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 


