
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2419 

 

09.12.2009                                                       м. Київ                                              Протокол № 46 

 
Про затвердження часу мовлення (розкладу мовлення)  

Харківської ОДТРК, м. Харків, 

на період проведення передвиборної агітації 

 

З метою забезпечення розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі 

державних телерадіоорганізацій за рахунок і в межах коштів Державного 

бюджету, на виконання частини 3 статті 60 та частин 2, 3 та 4 статті 61 Закону 

України „Про вибори Президента України”, враховуючи звернення Державного 

комітету телебачення та радіомовлення України, керуючись статтею 50 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 13 та 17 Закону України 

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

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Рекомендувати: Харківській ОДТРК, м. Харків, та Національній 

радіокомпанії України, враховуючи  вимоги частини 3 статті 60 та частин 2 та 4 

статті 61 Закону України „Про вибори Президента України”, узгодити сітку 

мовлення на 1-му каналі проводового мовлення (УР-1), забезпечивши 

можливість проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів 

Державного бюджету України в період виборчої  кампанії з чергових виборів  

Президента України у 2009 – 2010 роках у відрізках часу: 

щодобово - 19.00 – 19.40; 

Харківській ОДТРК, м. Харків, та ТОВ „ТРК „Регіон”, м. Харків, 

враховуючи  вимоги частини 3 статті 60 та частин 2 та 4 статті 61 Закону 

України „Про вибори Президента України”, узгодити сітку мовлення на 39 ТВК 

у м. Харкові, забезпечивши можливість проведення передвиборної агітації за 

рахунок і в межах коштів Державного бюджету України в період виборчої  

кампанії з чергових виборів  Президента України у 2009 – 2010 роках у 

відрізках часу:  

щодобово - 20.20 – 21.00. 

2. Зобов’язати Харківську ОДТРК, м. Харків, ТОВ „ТРК „Регіон”, 

м.Харків, та Національну радіокомпанію України поінформувати Національну 

раду про тимчасові зміни у сітках мовлення.  

3. Харківська ОДТРК несе відповідальність за цільове використання 

виділених для  проведення передвиборної агітації відрізків часу. 

 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департамент 

контрольно-аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний департамент та 

юридичне управління. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ А. Мирошніченко 

 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/ Ю. Плаксюк 

 


