
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1003 

 

24.05.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 16 
 

 

Про заяву ПП „ТРК Південна Хвиля”, м. Ізмаїл 

Одеської обл., щодо переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги (НР № 0648-п 

від 30.01.2009) 

 

Розглянувши заяву Приватного підприємства „Телерадіокомпанія 

Південна Хвиля”, м. Ізмаїл Одеської обл. (місцезнаходження юридичної особи: 

пр-т Леніна, буд. 48, кв. 1, м. Ізмаїл Одеської обл., 68600; директор Сергій 

Борисович Бур’яноватий), щодо переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0648-п від 30.01.2009 у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження головної станції та збільшенням кількості домогосподарств 

до 4625, керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 35, 39, 40, 42 Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” і рішеннями 

Національної ради від 20.01.2010 № 2, від 23.02.2011 № 360, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1 та 4 (дата видачі додатків 25.01.2010) до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0648-п від 30.01.2009 Приватного 

підприємства „Телерадіокомпанія Південна Хвиля”, м. Ізмаїл Одеської обл., у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження головної станції та збільшенням кількості 

домогосподарств до 4625, зазначивши в ліцензії: 

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 4625; 

- місцезнаходження головної станції – вул. Шевченка, 2, м. Кобеляки 

Полтавської обл. 

2. На виконання вимог рішень Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 

23.02.2011 № 360 зобов’язати ПП „ТРК Південна Хвиля”, м. Ізмаїл Одеської 

обл., протягом двох тижнів з дати прийняття цього рішення надати до 

Національної ради загальну концепцію добору програм. 

3. Видати ПП „ТРК Південна Хвиля”, м. Ізмаїл Одеської обл., додатки 1 та 4 

до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0648-п від 30.01.2009, згідно з 

окремим рішенням Національної ради, та за умови надання до Національної 

ради загальної концепції добору програм. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку та правового 

забезпечення. 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Фартушного. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


