
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 126 

 

30.01.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про анулювання ліцензії на мовлення 

ТОВ « ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ 

(НР № 00370-м від 19.12.2011)  

(кабельне, логотип: «БЕССАРАБИЯ ТВ») 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Хрещатик, буд. 4, м. Київ, 01001), 

щодо анулювання ліцензії на мовлення  НР № 00370-м від 19.12.2011 (кабельне 

телебачення у багатоканальних телемережах: ТОВ «Луч», м. Вилкове Одеської 

обл., ПП «Світогляд», м. Кілія Одеської обл., ТОВ «Телекомпанія «ЛІС»,  

м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ПП «Телерадіокомпанія АТВ плюс», 

м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ФОП Косцова В.В., м. Ізмаїл 

Одеської обл., ФОП Штирбулова В.І., м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Кіценка 

Г.С., м. Ізмаїл Одеської обл., ПБПФ «Дельта», м. Ізмаїл Одеської обл., МПБП 

«ТРК ВелСат», м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Дмитрук В.П., м. Ізмаїл Одеської 

обл., ТОВ «Юг телеком груп», с. Кам’янка Одеської обл., ПП «РИЧ»,  

с. Кам’янка Одеської обл., обсяг мовлення – по 18 годин на добу у відрізках 

часу мовлення), 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 № 00370-м від 19.12.2011 ТОВ 

«ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, 

із Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, повернути до 

Національної ради ліцензію на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011 протягом 

десяти днів з дати прийняття цього рішення. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити операторів 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення 

НР № 00370-м від 19.12.2011. 



5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби. 

6. 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 

 


