
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 42 

 

10.01.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 

Про скасування рішення Національної  ради  

від 29.11.2018 № 2127 «Про анулювання ліцензії 

на мовлення Тростянецької районної громадської 

організації «Голос громади», м. Тростянець Сумської обл. 

(НР № 1056-м від 16.12.2009) 

(кабельне, логотип: у вигляді стилізованого будинку)» 

 

Розглянувши заяву Голови загальних зборів Тростянецької районної 

громадської організації «Голос громади», м. Тростянець Сумської обл., щодо 

скасування рішення Національної ради від 29.11.2018 № 2127 «Про анулювання 

ліцензії на мовлення Тростянецької районної громадської організації «Голос 

громади», м. Тростянець Сумської обл. (НР № 1056-м від 16.12.2009) (кабельне, 

логотип: у вигляді стилізованого будинку)», керуючись статтею 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Скасувати рішення Національної від 29.11.2018 № 2127 «Про 

анулювання ліцензії на мовлення Тростянецької районної громадської 

організації «Голос громади», м. Тростянець Сумської обл. (НР № 1056-м від 

16.12.2009) (кабельне, логотип: у вигляді стилізованого будинку)». 

2. Управлінню ліцензування внести Тростянецьку районну громадську 

організацію «Голос громади», м. Тростянець Сумської обл., до Державного 

реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

3. Зобов’язати Тростянецьку районну громадську організацію «Голос 

громади», м. Тростянець Сумської обл., протягом 14 днів з дня прийняття цього 

рішення надати до Національної ради заяву встановленого зразка про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1056-м від 16.12.2009, разом з 

документами, що підтверджують зміни у відповідності до вимог статті 35 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про скасування рішення Національної 

ради від 29.11.2018 № 2127 «Про анулювання ліцензії на мовлення 

Тростянецької районної громадської організації «Голос громади»,  

м. Тростянець Сумської обл. (НР № 1056-м від 16.12.2009)». 



5. Управлінню ліцензування поінформувати компанію про прийняте 

рішення та повернути бланк ліцензії на мовлення НР № 1056-м від 16.12.2009 

Тростянецькій районній громадській організації «Голос громади»,  

м. Тростянець Сумської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, та управління представників 

Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


