
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1834 

 

15.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про заяву ТОВ „ТРК „ЛКТ-Плюс”,            

м. Луганськ, щодо переоформлення 

ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 0310-п від 11.03.2004) 

 

 Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „ЛКТ-Плюс”, м. Луганськ (місцезнаходження юридичної 

особи: вул. Острая Могіла, 27, м. Луганськ, 91004; директор Олексій 

Володимирович Черепахін), про переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0310-п від 11.03.2004 у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження юридичної особи, власників, збільшенням кількості 

ретрансляторів системи МІТРІС до 17 та зміною їх місцезнаходження, 

зменшенням кількості програм до 64, зміною загальної концепції (принципи, 

підстави добору та перелік) програм для ретрансляції, зміною частотного 

плану, керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 47 Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішенням 

Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 3 та 6 (дата видачі додатків 13.07.2007) 

до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0310-п від 11.03.2004 

Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „ЛКТ-Плюс”,  

м. Луганськ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, власників, 

збільшенням кількості ретрансляторів системи МІТРІС до 17 та зміною їх 

місцезнаходження, зазначивши в ліцензії: 

- місцезнаходження головної станції системи МІТРІС – вул. Острая Могіла, 

27, м. Луганськ; 

- місцезнаходження ретрансляторів системи МІТРІС – кв-л 50 років 

Оборони Луганська, 14, м. Луганськ; вул. Горького, 99-а, м. Алчевськ;  

вул. Леніна, 15, м. Антрацит; м-н Тополь-1, 6, м. Брянка; вул. Косіора, 10,  

м. Красний Луч; Мікроцентр, 19, м. Краснодон; вул. Леніна, 109,  

м. Лисичанськ; вул. Пушкіна, 135, м. Лутугіне; вул. Леніна, 52, м. Перевальськ; 

вул. Вигонна, 1, м. Ровеньки; м. Рубіжне; вул. Дзержинського, 1,  

м. Свердловськ; вул. Телефонна, „Серговські ЕМ”, м. Стаханов; садове 

товариство „Пригородне”, смт Станично-Луганське; шахта „Самсонівська 



Західна”, с. Самсонівка; вул. Острая Могіла, 27, м. Луганськ; вул. Херсонська, 

7-а, м. Луганськ. 

2. На підставі ст.ст. 31, 35, 39, 40, 42 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, рішення Національної ради від 20.01.2010 № 2, 

відмовити  ТОВ „ТРК „ЛКТ-Плюс”, м. Луганськ, у задоволенні заяви про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0310-п від 

11.03.2004 в частині зменшення кількості програм до 64, зміни загальної 

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

частотного плану. 

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

України „Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ „ТРК „ЛКТ-

Плюс”, м. Луганськ, 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 „ТРК „ЛКТ-Плюс”, м. Луганськ, додатки 1, 2, 3 та 6 до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0310-п від 11.03.2004. 

5. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3 та 6 до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0310-п від 11.03.2004 ТОВ „ТРК „ЛКТ-

Плюс”, м. Луганськ, додатки 1, 2, 3 та 6 (дата видачі додатків 13.07.2007) 

вважаються недійсними та вилучаються. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення, правового забезпечення, фінансово-

економічне та науково-технічного і частотного розвитку. 

 

 
Голова Національної ради                         /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


