
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1923 

 

25.10.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про заяву ТОВ «ТРК АККЕРМАН»,  

м. Білгород-Дністровський Одеської обл.,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 1430-м від 16.09.2011) 

(ефірне, позивні: «Любашівка FM», «Миколаївка FM», «Саврань FM», «Балта FM») 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК АККЕРМАН», м. Білгород-Дністровський 

Одеської обл. (місцезнаходження: вул. Кутузова, 35, кв. 7, м. Білгород-

Дністровський, Одеська обл., 67700; директор Юлія Олегівна Коваль – за 

ліцензією, Ольга Іванівна Задерей – відповідно до заяви  про продовження 

ліцензії на мовлення), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 1430-м від 16.09.2011 (ефірне місцеве радіомовлення, 4 частоти у 4 

населених пунктах, обсяг мовлення – по 152 години 59 хвилин на тиждень на 

частотах 72,74 МГц у смт Миколаївці та 68,45 МГц у смт Любашівці, 24 години 

на добу на частоті 72,44 МГц у смт Саврані, 21,51 години середньодобово на 

частоті 104,5 МГц у м. Балті), Національна рада дійшла наступного висновку. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ч. 1 статті 

23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту б) частини сьомої статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом 

строку дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного 

законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та 

санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством 

порядку, або відповідними судовими рішеннями. 

ТОВ «ТРК АККЕРМАН», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., були 

оголошені попередження:  

1) рішенням Національної ради від 06.03.2013 № 507 у зв'язку з 

відсутністю мовлення у смт Любашівці, смт Миколаївці, смт Саврані Одеської 

обл. (порушення частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частини 

першої статті 43 та пункту "а" частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»);  

2) рішенням Національної ради від 15.03.2018 № 341 у зв’язку з 

відсутністю передбаченого ліцензією мовлення на частотах: 68,45 МГц у смт 

Любашівці; 72,74 МГц у смт Миколаївці; 72,44 МГц у смт Саврані (порушення 



частини сьомої статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), 

збільшенням загального обсягу мовлення на частоті 104,5 МГц  у м. Балті 

(порушення частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»). 

Рішення Національної ради від 06.03.2013 № 507, від 15.03.2018 № 341 не 

скасовані в судовому порядку, а тому є чинними. 

Отже, всі дві застосовані до ліцензіата санкції, які зазначені вище, є 

чинними та не скасованими у судовому порядку. 

Таким чином, керуючись статтями 23, 24, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на 

підставі пункту б) частини сьомої статті 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ТРК АККЕРМАН»,  

м. Білгород-Дністровський Одеської обл., щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення (НР № 1430-м від 16.09.2011)» на наступні засідання Національної 

ради у зв’язку з потребою доопрацювання. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне, організаційного та документального забезпечення.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


