
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1286 

 

29.08.2018                                   м. Київ                              Протокол № 22 

 

Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення  

ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», 

м. Луцьк Волинської обл. 

(логотип: «АВЕРС») 

 

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 серпня 2018 р., крім територій з особливим 

режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 року № 

2244-XIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових 

дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та 

прикордонних районах України»), керуючись статтею 22 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», Планом розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затвердженим рішенням Національної ради 

від 01.12.2010 № 1684 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 20 грудня 2010 р. за № 1294/18589, Національна рада  

 

вирішила: 

1. Ліцензії на мовлення НР № 00256-м від 26.09.2014, НР № 00610-м від 

08.11.2015, НР № 00416-м від 27.02.2015 ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АВЕРС» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС» , м. Луцьк Волинської обл., 

втрачають чинність з 1 вересня 2018 року у зв’язку з завершенням термінів 

використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення. 

2. Зобов’язати ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. 

Луцьк Волинської обл., повернути до Національної ради ліцензії на мовлення НР 

№ 00256-м від 26.09.2014, НР № 00610-м від 08.11.2015, НР № 00416-м від 

27.02.2015 протягом десяти днів з дати прийняття цього рішення. 

3. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово у 

триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про втрату чинності ліцензій на 

мовлення НР № 00256-м від 26.09.2014, НР № 00610-м від 08.11.2015, НР № 

00416-м від 27.02.2015. 

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 

 

 


