
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2238 

 

12.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про анулювання ліцензії на  

мовлення ПП «ТРК «РЕГІОН»,  

м. Синельникове Дніпропетровської обл. 

(НР № 01383-м від 27.01.2014)  

(кабельне, логотип: «D1 (комбіноване)») 

 

Розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської обл. 

(місцезнаходження юридичної особи: просп. Дмитра Яворницького, буд. 72 Б, 

приміщення 104 К, м. Дніпро Дніпропетровської обл., 49000; директор 

Хуторська Ірина Вікторівна), щодо анулювання ліцензії на мовлення  

НР № 01383-м від 27.01.2014 (кабельне мовлення, канал мовлення – SK 18/6ц (1 

канал), в багатоканальній телемережі – ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Київ, територія розповсюдження –  

м. Київ; канал мовлення – 34/11ц (1 канал), в багатоканальній телемережі – 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, територія розповсюдження – м. Полтава,  

с. Розсошенці, с. Горбанівка, с. Щербані Полтавської обл.; канал мовлення – 

43/8ц (1 канал), в багатоканальній телемережі – ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, 

територія розповсюдження – м. Хмельницький; канал мовлення – 46/7ц (1 

канал), в багатоканальній телемережі – ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, територія 

розповсюдження – м. Тернопіль та смт Велика Березовиця Тернопільської обл.; 

термін дії ліцензії – до 27.01.2024), керуючись пунктом а) частини другої статті 

37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтею 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 01383-м від 27.01.2014 ПП 

«ТРК «РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської обл. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення 

НР № 01383-м від 27.01.2014. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


