
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 1742 

 

08.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 34 
 

Про заяву ТОВ ТРК „АРТА ПЛЮС”, м. Донецьк, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0920-м від 23.05.2009) 
 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

Телерадіокомпанії „АРТА ПЛЮС”, м. Донецьк (юридична адреса: Ленінський  

пр-т, 37-а, к. 13, м. Донецьк, 83102, фактична адреса: вул. Артема, 131-а,  

м. Донецьк, 83015, директор Євген Віталійович Линник), щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 0920-м від 23.05.2009 (ефірне мережне радіомовлення з 

5 частот, обсяг мовлення по 24 години на добу, мова: українська не менше 75 %, 

територіальна категорія мовлення – регіональне (в межах області)) у зв’язку зі 

зміною фактичної адреси, складу керівних та наглядових органів, керуючись 

статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 

та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 4 (дата видачі додатків 23.05.2009) до ліцензії 

на мовлення НР № 0920-м від 23.05.2009 ТОВ ТРК „АРТА ПЛЮС”, м. Донецьк, у 

зв’язку зі зміною фактичної адреси, складу керівних та наглядових органів. 

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ ТРК „АРТА ПЛЮС”,  

м. Донецьк, плату за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

ТРК „АРТА ПЛЮС”, м. Донецьк, переоформлені додатки 1, 2, 4 до ліцензії на 

мовлення НР № 0920-м від 23.05.2009. 

4. При видачі переоформлених додатків ТОВ ТРК „АРТА ПЛЮС”, 

м. Донецьк, додатки 1, 2, 4 (дата видачі додатків 23.05.2009) до ліцензії на 

мовлення НР № 0920-м від 23.05.2009 вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, правового забезпечення. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 


