НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1151
26.07.2018

м. Київ

Протокол № 19
Внесено зміни:
рішення Національної ради
від 22.08.2018 № 1246

Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні
ПрАТ «ТК «ТЕТ», м. Київ (логотип: «ТЕТ»)

Враховуючи План використання радіочастотного ресурсу України,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (зі
змінами), щодо завершення термінів використання радіотехнології аналогового
телевізійного мовлення, а саме, 31 липня 2018 року у м. Києві та
Кіровоградській області, керуючись статтею 22 Закону України «Про
телебачення
і
радіомовлення»,
Планом
розвитку
національного
телерадіоінформаційного простору, Національна рада
вирішила:
1. Ліцензії на мовлення НР № 00373-м від 29.11.2011, НР № 00102-м від
15.10.2013 ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТЕТ», м. Київ, втрачають чинність з
1 серпня 2018 року в частині докладних характеристик каналу (мережі)
мовлення у м. Києві та Кіровоградській області.
2. Враховуючи пункт 1 цього рішення, ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТЕТ»,
м. Київ, привести ліцензії на мовлення НР № 00373-м від 29.11.2011,
НР № 00102-м від 15.10.2013 у відповідність до Плану використання
радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (зі змінами), шляхом переоформлення,
вилучивши канали мовлення, які підлягають вимкненню (згідно з додатком до
рішення).
3. Заяву на переоформлення відповідних ліцензій на мовлення подати
впродовж 1 місяця з дати прийняття цього рішення.
4. Виконання рішення покласти на управління: ліцензування, представників
Національної ради, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю
та аналізу телерадіомовлення, юридичне.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідального секретаря
Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради

/підпис/

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

/підпис/

О. Ільяшенко

Додаток
до рішення Національної ради
26.07.2018 № 1151
Перелік каналів мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ТЕТ», м. Київ,
які підлягають вимкненню

№

1.
2.
3.

1

Область

Населений пункт

ТВК

Потужність, кВт

Кіровоградська

Кропивницький

43

0,3

Кіровоградська

Олександрія

57

0,1

Київська

Київ

42

10

Начальник управління радіочастотного ресурсу
та технічного контролю

/підпис/

Т. Мироненко

