
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 26 

 

19.01.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 1 

 

Про заяву ДО Луганської ОДТРК, м. Луганськ,  

щодо переоформлення ліцензій на мовлення 

(НР № 0081-м від 06.03.2007,  

НР № 0706-м від 03.10.2008) та 

переоформлення (шляхом об’єднання)  

ліцензій на мовлення 

(НР № 0081-м від 06.03.2007,  

НР № 0706-м від 03.10.2008) 

 

Розглянувши заяву ДО Луганської обласної державної ТРК,  м. Луганськ 

(юридична та фактична адреси: вул. Демьохіна, 25, м. Луганськ, 91016; 

генеральний директор Віталій Васильович Гаркуша), про переоформлення 

ліцензій на мовлення НР № 0081-м від 06.03.2007 (проводове, ефірне регіональне 

(в межах області) радіомовлення, ефірна мережа УР-1: 68,75 МГц у м. Луганську, 

69,65 МГц у м. Старобільську, 69,08 МГц у м. Ровеньках, обсяг мовлення на 68,75 

МГц у м. Луганську – 15 годин 43 хвилини на тиждень; обсяг мовлення на 69,65 

МГц у м. Старобільську, 69,08 МГц у м. Ровеньках – по 15 годин 01 хвилині на 

тиждень; мова: українська), НР № 0706-м від 03.10.2008 (ефірне, регіональне (в 

межах області), мережа: 99,1 МГц у смт Біловодську, 101,2 МГц у с. Зоринівці, 

101,6 МГц у смт Марківці, 102,4 МГц у смт Білолуцьку, обсяг мовлення – по 15 

годин 01 хвилині тиждень; мова: українська) у зв’язку зі зміною керівника, складу 

редакційної ради, приведенням відрізків часу мовлення та обсягу мовлення 

відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 № 47 „Про ліцензування 

мовлення ДО Луганської ОДТРК з використанням першого каналу проводового 

мовлення (УР-1), а також розповсюдження програм першого каналу проводового 

мовлення (УР-1) з використанням ефірних частот”, зміною програмної концепції 

мовлення та про переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення  

НР № 0081-м від 06.03.2007, НР № 0706-м від 03.10.2008, 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”, враховуючи рішення Національної ради від 11.11.2009 № 2199 

„Про заяву НРКУ, м. Київ, щодо видачі ліцензії на мовлення з використанням 

першого, другого та третього каналів проводового мовлення”, Національна рада 



вирішила: 

1. Відкласти розгляд питання „Про заяву ДО Луганської ОДТРК, м. Луганськ,  

щодо переоформлення ліцензій на мовлення (НР № 0081-м від 06.03.2007, НР № 

0706-м від 03.10.2008) та переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на 

мовлення (НР № 0081-м від 06.03.2007, НР № 0706-м від 03.10.2008)”. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового 

забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Єлманову. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 


