
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 116 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

                                                 

 

Про видачу ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА»,  

м. Київ (логотип: «РАДА»), 

дозволу на тимчасове мовлення  

на територіях з особливим режимом мовлення 

на наступний період 

 

Розглянувши заяву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ (логотип: «РАДА»),      

вх. №16/4729 від 30.12.2020, про видачу дозволу на тимчасове мовлення у м. 

Волновасі, м. Гірнику, м. Краматорську, м. Маріуполі Донецької області 

(цифрове наземне телевізійне мовлення); у с. Бахмутівці Новоайдарського 

району, смт Комишувасі Попаснянського району, с. Підгорівці Старобільського 

району, с-щі Широкому Станично-Луганського району, смт Марківці Луганської 

області (цифрове наземне телевізійне мовлення); у м. Скадовську, смт Чаплинці, 

с. Чонгарі Генічеського району Херсонської області (цифрове наземне 

телевізійне мовлення), що свідчить про наміри телерадіоорганізації отримати на 

наступний період дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим 

режимом мовлення, виданий рішенням Національної ради від 20.02.2020 № 235, 

без змін умов дозволу, керуючись статтею 23 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», статтею 14 Закону України «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), 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 20.02.2020 № 235 «Про 

видачу ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ (логотип: 

«РАДА»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення» в частині строку дії дозволу на тимчасове мовлення, виклавши пункт 

3 в такій редакції:  

«3. Термін дії дозволу на тимчасове мовлення – до 20.02.2022».  



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 М. Онопрієнка. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


