
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1251 

 

22.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 20 

 

Про внесення змін до рішення  

Національної ради  від 06.04.2011 № 739  

 

Розглянувши інформацію управління науково-технічного і частотного 

розвитку про необхідність внесення змін у повідомлення про конкурс, 

затверджене рішенням Національної ради від 06.04.2011 № 739 „Про оголошення 

конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

телерадіоканалів”, враховуючи ухвалу Донецького апеляційного 

адміністративного суду від 12.05.2011 по справі № 2а/0570/5162/2011 за позовом 

ТОВ „Телерадіокомпанія „САТ-ПЛЮС”, м. Слов’янськ Донецької обл., а також 

рішення Національної ради від 01.06.2011 № 1111, керуючись статтями  21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 та 32 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, Законом 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 06.04.2011 № 739 „Про 

оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 

телерадіоканалів”, зазначивши на 24 ТВК у м. Краматорську Донецької області 

обсяг мовлення – 12 годин середньодобово, згідно з додатком. 

2. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю 

забезпечити публікацію повідомлення про зміни у засобах масової інформації. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: науково-технічного і 

частотного розвитку, бухгалтерської служби, ліцензування телерадіомовлення, 

контрольно-аналітичне управління та відділ зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної ради  

В. Манжосова. 

 
Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

22.06.2011 № 1251 
 

№ 

з/п 

Область 
Населений 

пункт 

Частота 

(МГц, 

канал 

ТВК) 

Потуж-

ність, кВт 

 

Граничний 

обсяг 

мовлення 

 

Територія 

розповсюдження  

програм 

Макси-

мальний 

розмір 

ліцен-

зійного 

збору, грн 

Конкурсна 

гарантія, грн 

(10% 

максималь-

ного розміру 

ліцензійного 

збору) 

      

3 

Донецька Краматорськ 24 0,1 

 

12 годин 

середньо-

добово у 

відрізках 

часу 

(мовлення 

здійсню-

ється 

цілодобово 

у непарні 

числа 

місяця) 

м.Краматорськ 

(міськрада), 

м.Дружківка 

(міськрада), 

м.Слов’янськ 

(міськрада) 

24000,00 2400,00 

 

 
 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку      /підпис/ Т. Мироненко 

 

Начальник управління  

бухгалтерської служби – головний бухгалтер   /підпис/ Т. Стороженко 
 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення    /підпис/ Л. Запорожець 


