
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 257 

 

28.04.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 8

  

Про анулювання ліцензії на мовлення 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАДІОКОМПАНІЇ, 

смт Нова Водолага Харківської обл. 

(НР № 1612-м від 02.10.2012) 

(проводове, позивні: «Говорить Нова Водолага») 

 

Розглянувши клопотання НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

щодо анулювання ліцензії на мовлення НР № 1612-м від 02.10.2012 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАДІОКОМПАНІЇ, смт Нова Водолага Харківської обл. 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Кооперативна, буд. 4-а, смт Нова 

Водолага Харківської обл., 63202; директор Андреєва Ірина Миколаївна, 

перший канал проводового мовлення (УР-1), територія розповсюдження – смт 

Нова Водолага та Нововодолазький район Харківської обл., обсяг мовлення – 

45 хв./тиждень; мовлення здійснюється: середа, четвер, п’ятниця у відрізках 

часу: 06:30-06:45, строк дії ліцензії – до 02.10.2022), 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 № 1612-м від 02.10.2012  

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАДІОКОМПАНІЇ, смт Нова Водолага Харківської обл. 

2. Зобов’язати НОВОВОДОЛАЗЬКУ РАДІОКОМПАНІЮ, смт Нова 

Водолага Харківської обл., повернути до Національної ради ліцензію на 

мовлення НР № 1612-м від 02.10.2012 протягом десяти днів з дати прийняття 

цього рішення. 

3. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити 

постачальника електронних комунікаційних послуг (оператора 

телекомунікацій) зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення 

НР № 1612-м від 02.10.2012. 

4. Управлінню представників Національної ради письмово у триденний 

термін з дня прийняття рішення повідомити  НОВОВОДОЛАЗЬКУ 

РАДІОКОМПАНІЮ, смт Нова Водолага Харківської обл., про це рішення. 



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 заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


