
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 839 

 

17.06.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про анулювання ліцензії на мовлення  

НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  

КОМУНАЛЬНОЇ РЕДАКЦІЇ  

РАДІОМОВЛЕННЯ, смт Новопсков  

Луганської обл. (НР № 1695-м від 02.11.2012)  

(проводове, позивні: «Говорить Новопсков») 

 

Розглянувши клопотання КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕДАКЦІЯ 

РАДІОМОВЛЕННЯ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ», смт Новопсков Луганської обл., щодо анулювання ліцензії на 

мовлення НР № 1695-м від 02.11.2012 НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ, смт Новопсков Луганської 

обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Партизанська, буд. 18,  

смт Новопсков Луганської обл., 92303; головний редактор Латиніна Ольга 

Миколаївна), (проводове, місцеве мовлення, територія розповсюдження –  

смт Новопсков та Новопсковський район Луганської області, УР-1, обсяг 

мовлення - 1 год. 15 хв./тиждень, строк дії ліцензії – до 02.11.2022), враховуючи 

рішення сесії Новопсковської селищної ради від 10.12.2020 №87/14 «Про 

входження до складу засновників, зміну найменування НОВОПСКОВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ та затвердження 

Статуту в новій редакції», 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 № 1695-м від 02.11.2012 

НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РЕДАКЦІЇ 

РАДІОМОВЛЕННЯ, смт Новопсков Луганської обл. 

2. Управлінню ліцензування вилучити НОВОПСКОВСЬКУ РАЙОННУ 

КОМУНАЛЬНУ РЕДАКЦІЮ РАДІОМОВЛЕННЯ, смт Новопсков Луганської 

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 № 1695-м від 02.11.2012. 



4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби та управління представників Національної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


