
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 302 

 

16.02.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 6 

 

 

Про заяву ТОВ „Інформаційна ТРК 

„СХІД-ПЛЮС”, м. Слов’янськ 

Донецької обл., щодо продовження строку дії ліцензії  

на мовлення (НР № 0112-м від 24.02.2004) 

 

Розглянувши заяву ТОВ „Інформаційна ТРК „СХІД-ПЛЮС”, м. Слов’янськ 

Донецької обл. (юридична адреса: вул. Свободи, 5, м. Слов’янськ, Донецька обл., 

84100; фактична адреса: вул. Свободи, 5, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84100; 

директор Сергій Семенович Чернета), про продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 0112-м від 24.02.2004 (ефірне місцеве телебачення, 24 ТВК у  

м. Краматорську, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин середньодобово у 

відрізках часу (мовлення здійснюється цілодобово у непарні числа місяця), мова: 

українська не менше 75%, 20 годин на добу ретрансляція програм ТОВ „ТРК 

„ТелеРадіоСвіт”, м. Київ), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Керуючись п. „б” ч. 7 ст. 33 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, відмовити ТОВ „Інформаційна ТРК „СХІД-ПЛЮС”,  

м. Слов’янськ Донецької обл., у продовженні строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 0112-м від 24.02.2004 на 24 ТВК у м. Краматорську, потужність передавача 

– 0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин середньодобово у відрізках часу (мовлення 

здійснюється цілодобово у непарні числа місяця). 

2. Після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0112-м від 

24.02.2004 (24.02.2011) оголосити конкурс на мовлення з використанням 24 ТВК у 

м. Краматорську, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин 

середньодобово у відрізках часу (мовлення здійснюється цілодобово у непарні 

числа місяця). 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: правового 

забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку, ліцензування 

телерадіомовлення та контрольно-аналітичне. 



4. 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 
 

 


