НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 260
09.02.2011

м. Київ

Протокол № 5

Про заяву МПП „Версія Плюс”,
м. Ужгород Закарпатської обл., щодо
переоформлення ліцензії (НР № 2519 від 15.02.2006)
та видачі ліцензії на мовлення

Розглянувши заяву Малого приватного підприємства „Версія Плюс”,
м. Ужгород Закарпатської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Ерделі, 1,
м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000; директор Микола Іванович Романюк),
про переоформлення ліцензії НР № 2519 від 15.02.2006 (ефірне радіомовлення:
частота 101.6 МГц у с. Холмцях Закарпатської обл., потужність передавача –
1.0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мови: українська – 80%, інші –
20%, місцеве мовлення) у зв’язку зі зміною власників, банківських реквізитів,
програмної концепції мовлення, позивних, створенням редакційної ради,
уточненням адреси ТРО, керуючись статтями 23, 27, 28, 31, 35, 37 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 ліцензію НР № 2519 від 15.02.2006 МПП „Версія Плюс”,
м. Ужгород Закарпатської обл., у зв’язку зі зміною власників, банківських
реквізитів, позивних, створенням редакційної ради, уточненням адреси ТРО,
без зміни програмної концепції мовлення, та видати ліцензію на мовлення,
зазначивши в ліцензії:
- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): “Версія FM”;
- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з
додатком до рішення;
- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 години на добу.
2. Оператор телекомунікацій – МПП „Версія Плюс”, м. Ужгород.
3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та
провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822
„Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і
радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що
Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги,

визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката
ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика)
затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає
окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за
переоформлення).
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати
МПП „Версія Плюс”, м. Ужгород Закарпатської обл., переоформлену ліцензію
на мовлення, строк дії залишається без змін – по 09.07.2011.
5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 2519 від
15.02.2006 вважається недійсною та вилучається.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування
телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне та правового
забезпечення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
Національної ради Л. Мудрак.
Голова Національної ради

/підпис/

В. Манжосов

Заступник голови Національної ради

/підпис/

Л. Мудрак

Додаток
до рішення Національної ради
09.02.2011 № 260
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
Малого приватного підприємства „Версія Плюс”, м. Ужгород
Територіальна категорія мовлення: місцеве.
№ Місцезнаходження
з/
передавача
п
1. с. Холмці
Закарпатської
області

Частота/
канал
мовлення
101,6 МГц

Начальник управління науковотехнічного і частотного розвитку

Потужність
передавача
(кВт)
1,0

/підпис/

Територія розповсюдження
програм
м. Ужгород та район,
м. Мукачеве та район,
м. Берегове та район,
м. Виноградів та район

Т. Мироненко

