
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 880 

 

15.12.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 22 

 

Про анулювання ліцензії на мовлення 

ТОВ ТРК «НІС-ТВ», м. Миколаїв 

(НР № 01405-м від 24.10.2018) 

(багатоканальне ТБ, логотип: «35») 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «НІС-ТВ», м. Миколаїв 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Адміральська, 31-Б, корпус 8,                     

м. Миколаїв, 54001; директор Мехеда Віталій Валерійович), щодо анулювання 

ліцензії на мовлення НР № 01405-м від 24.10.2018 (багатоканальне 

(телебачення), місцеве, 3 канали у багатоканальній телемережі МХ-5 у 

стандарті DVB-T2 (MPEG-4) (згідно з додатком до рішення), обсяг мовлення – 

24 години на добу, строк дії ліцензії - до 24.10.2025), 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 № 01405-м від 24.10.2018                    

ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «НІС-ТВ», м. Миколаїв. 

2. Зобов’язати ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЮ «НІС-ТВ», м. Миколаїв, 

повернути до Національної ради ліцензію на мовлення НР № 01405-м від 

24.10.2018 протягом десяти днів з дати прийняття цього рішення. 

3. Управлінню представників Національної ради письмово у триденний 

термін з дня прийняття рішення повідомити ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЮ 

«НІС-ТВ», м. Миколаїв, про це рішення. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити 

постачальника електронних комунікаційних послуг зазначеного ліцензіата про 

анулювання ліцензії на мовлення НР № 01405-м від 24.10.2018. 

5. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

врахувати зазначене рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення на 3 канали у багатоканальній 

телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) (згідно з додатком до 

рішення), обсяг мовлення – 24 години на добу. 

6. 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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

15.12.2022 № 880 

 

 
 

Докладні характеристики багатоканальної телемережі 

 

 

Для мовлення в багатоканальних телемережах та для багатоканального мовлення 

 
№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій, що 

здійснює 

обслуговування і 

експлуатацію 

телемережі 

Місцезнаходження 

головної станції 

багатоканальної 

мережі 

Максимальна 

кількість каналів 

(ресурс) 

багатоканальної 

мережі 

Територія розташування 

(прийому) 

багатоканальної мережі) 

1. ТОВ «ЗЕОНБУД», 

м. Київ 

смт Березнегувате 

Миколаївської обл. 

1 канал смт Березнегувате та 

прилеглі райони 

2. ТОВ «ЗЕОНБУД», 

м. Київ 

м. Новий Буг 

Миколаївської обл. 

1 канал м. Новий Буг та 

прилеглі райони 

3.  ТОВ «ЗЕОНБУД», 

м. Київ 

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

1 канал м. Первомайськ та 

прилеглі райони 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 


