
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 445 

 

04.04.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 10 

 

Про внесення змін до додатка до рішення  

Національної ради від 18.12.2014 № 1458  

«Про мовлення телерадіоорганізацій  

на території проведення антитерористичної операції» 

 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

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

внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення 

в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах 

України», Порядком видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, 

умови дозволу та порядок  здійснення нагляду за додержанням законодавства 

про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють 

тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі 

відповідного дозволу, затвердженим рішенням  Національної ради від 01 березня 

2018 року  № 288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 березня 

2018 року за № 386/31838, висновками УДЦР, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Внести зміни до додатка до рішення Національної ради від 

18.12.2014 № 1458 «Про мовлення телерадіоорганізацій на території проведення 

антитерористичної операції», шляхом вилучення ТОВ «ТРК «ТРИЗУБ ФМ»,             

м. Запоріжжя (позивні: «ТРИЗУБ ФМ»), що здійснювало мовлення на частоті 

90,5 МГц на КПВВ Новотроїцьке Донецької області.  

2. Додаток до рішення Національної ради від 18.12.2014 № 1458 «Про 

мовлення телерадіоорганізацій на території проведення антитерористичної 

операції» викласти в новій редакції, згідно з додатком до цього рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: представників 

Національної ради, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, 

ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення С. Костинського.  
 
 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

04.04.2019 № 445 

 
 

Перелік телерадіоорганізацій, 

яким дозволено тимчасово мовлення в зоні проведення 

антитерористичної операції 

 
№  

з/п 

Назва  

телерадіоорганізації 

Канал/частота 

мовлення 
Місце встановлення передавача Примітка 

    1 ПАТ «НСТУ», м. Київ 92,4 МГц 
с. Бахмутівка Новоайдарського району 

Луганської області 
 

2 
ТОВ «ТРК «МОЖЛИВІСТЬ», 

м. Слов’янськ Донецької обл. 
99,0 МГц м. Марʼїнка Донецької області ** 

3 ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ 

23 ТВК (для 

організації 

мовлення 8 

програм МХ-1) 

с. Бахмутівка 

Луганської області 
*** 

 

** за умови не створення завад РЕЗ спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу 

України. 

*** за умови погодження використання РЕЗ Центральним радіочастотним органом системи 

спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю       /підпис/ Т. Мироненко 
 


