
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1060 

 

28.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про заяву ТОВ „КТЛ”, м. Алчевськ  

Луганської обл., щодо переоформлення ліцензії  

провайдера програмної послуги  

(НР № 0639-п від 29.01.2009; м. Стаханов Луганської обл.)  

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Кабельне 

телебачення Луганщини”, м. Алчевськ Луганської обл. (місцезнаходження 

юридичної особи: вул. Ленінградська, буд. 41, м. Алчевськ Луганської обл., 

94200; генеральний директор Крамаренко В. М.), про переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0639-п від 29.01.2009 у зв’язку зі зміною 

власників, керівника юридичної особи, збільшенням ресурсу багатоканальної 

телемережі до 75 каналів, кількості програм до 77, зміною загальної концепції 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам) та банківських реквізитів, керуючись статтями 1, 23, 24, 31, 39, 40, 

42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 

20.01.2010 № 2, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 3 та 4 (дата видачі додатків 29.01.2009) до 

ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0639-п від 29.01.2009 Товариства 

з обмеженою відповідальністю „Кабельне телебачення Луганщини”,  

м. Алчевськ Луганської обл., у зв’язку зі зміною власників та керівника 

юридичної особи (інші дані в ліцензії залишаються без змін). 

2. На підставі ст.ст. 31, 35, 40 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, рішень Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 

20.01.2010 № 2, відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю 

„Кабельне телебачення Луганщини”, м. Алчевськ Луганської обл., у 

задоволенні заяви про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги 

НР № 0639-п від 29.01.2009 в частині збільшення ресурсу багатоканальної 

телемережі до 75 каналів, кількості програм до 77 та зміни загальної концепції 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам). 

3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі ст. 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ „КТЛ”,  



м. Алчевськ Луганської обл., плату за переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

ТОВ „КТЛ”, м. Алчевськ Луганської обл., додатки 1, 3 та 4 до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0639-п від 29.01.2009.  

5. При видачі переоформлених додатків 1, 3 та 4 до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0639-п від 29.01.2009 ТОВ „КТЛ”,  

м. Алчевськ Луганської обл., додатки 1, 3 та 4 (дата видачі додатків 29.01.2009) 

вважаються недійсними та вилучаються.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент та юридичне управління. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


