
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1092 

 

01.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про внесення змін до рішення Національної 

ради від 26.01.2011 № 115 «Про заяву ДО 

Криворізького міського державного об’єднання 

телебачення і радіомовлення Дніпропетровської 

ОДТРК, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 

щодо видачі ліцензії на мовлення» 

 

На підставі звернення (від 04.05.2011 вх. № 16/2232) Державної 

організації «Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія 

«Криворіжжя», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. (юридична та фактична 

адреси: вул. Анненка, 2, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 50099; 

генеральний директор Іван Васильович Галамасюк), щодо внесення змін до 

рішення Національної ради від 26.01.2011 № 115 «Про заяву ДО Криворізького 

міського державного об’єднання телебачення і радіомовлення 

Дніпропетровської ОДТРК, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., щодо видачі 

ліцензії на мовлення» у зв’язку зі зміною назви юридичної особи, юридичної та 

фактичної адрес, керуючись статтями 14, 17, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтями 24 

та 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. У зв’язку зі зверненням Державної організації «Криворізька 

регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., внести зміни рішення Національної ради                             

від 26.01.2011 № 115 «Про заяву ДО Криворізького міського державного 

об’єднання телебачення і радіомовлення Дніпропетровської ОДТРК,                       

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення», 

замінивши по тексту словосполучення: 

- «вул. Аненка» на «вул. Анненка»; 

- «Державна організація Криворізьке міське державне об’єднання 

телебачення і радіомовлення Дніпропетровської обласної державної 

телерадіокомпанії, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.» на «Державна 

організація «Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія 

«Криворіжжя», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.» (у відповідних 

відмінках). 

2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики 

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, нарахувати ДО 

«Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя»,                   

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії на 

мовлення з використанням першого каналу проводового мовлення (УР-1) у   

м. Кривому Розі та Криворізькому районі Дніпропетровської обл., обсяг 

мовлення – 7 год. 45 хв./тижд. Врахувати коефіцієнт територіальних 

особливостей розповсюдження програм N=200, розмір мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення та врахувавши зменшення ліцензійного 

збору на 90% для державних телерадіоорганізацій. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, фінансово-економічне та правового забезпечення. 

4. 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 
 

 


