
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 316 

 

20.02.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про анулювання ліцензії на мовлення  

НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РЕДАКЦІЇ  

РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Немирів Вінницької обл.  

(НР № 01280-м від 11.06.2017)  

(ефірне РМ, позивні: «Говорить Немирів») 

 

Розглянувши інформацію, надану представником Національної ради у 

Вінницькій області Мазуриком В.С., діяльність ліцензіата НЕМИРІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Немирів Вінницької обл., 

відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01280-м від 11.06.2017 (ефірне РМ, 

частота 102,0 МГц, Р= 0,1 кВт, територія розповсюдження – м. Немирів та 

Немирівський район, обсяг мовлення – 1 год. 15 хв/тиждень, термін дії ліцензії 

- до 11.06.2024) – припинено, про що свідчить запис у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Міністерства юстиції України, керуючись пунктом б) 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 № 01280-м від 11.06.2017 

НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Немирів 

Вінницької обл. 

2. Управлінню ліцензування вилучити НЕМИРІВСЬКУ РАЙОННУ 

РЕДАКЦІЮ РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Немирів Вінницької обл., із Державного 

реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

3. 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 № 01280-м від 11.06.2017. 

4. Управлінню  радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

врахувати зазначене рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 102,0 

МГц, Р=0,1 кВт, територія розповсюдження – м. Немирів та Немирівський 

район, обсяг мовлення – 1 год. 15 хв/тиждень. 



5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління представників Національної ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 
 

Перший заступник голови  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 
 


