
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2000 

 

20.11.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

                                                 

Про анулювання дозволу на тимчасове мовлення з використанням 

57 ТВК у м. Гірнику Донецької області, 

50 ТВК у смт Чаплинці Херсонської області,  

виданого ПІІ у формі ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ (логотип: «5») 

 

Розглянувши клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями у формі 

ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ», м. Київ (логотип: «5»), вх. № 16/4484 від 

03.10.2019, про анулювання дозволу на тимчасове мовлення з використанням  57 

ТВК у м. Гірнику Донецької області, 50 ТВК у смт Чаплинці Херсонської області 

(цифрове наземне телевізійне мовлення), керуючись Законами України «Про 

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

телебачення і радіомовлення», Порядком видачі та анулювання дозволу на 

тимчасове мовлення, умовами дозволу та порядком 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 01.03.2018 № 288, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 29.03.2018 за № 386/31838, зі змінами, 

затвердженими рішенням Національної ради від 11.07.2019 № 693, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.08.2019 за № 874/33845,   

Національна рада 
 

вирішила: 

1.  Анулювати дозвіл на тимчасове мовлення з використанням 57 ТВК у                 

м. Гірнику Донецької області (стандарт DVB-Т/T2), 50 ТВК у смт Чаплинці 

Херсонської області (стандарт DVB-Т/T2), виданий Підприємству з іноземними 

інвестиціями у формі ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ», м. Київ (логотип: «5»), 

на підставі рішення Національної ради від 11.07.2019 № 696 «Про видачу ПІІ 

ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ (логотип: «5»), дозволу на тимчасове мовлення на 

територіях з особливим режимом мовлення». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, представників Національної 

ради, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення С. Костинського. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


