
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 778 

 

29.05.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про заяву ТОВ „Радіокомпанія „Лавенсарі”,  

м. Маріуполь Донецької обл.,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0752-м від 21.03.2002)  

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Радіокомпанія „Лавенсарі”, м. Маріуполь Донецької обл. (юридична та фактична 

адреси: пр-т Будівельників, 54, м. Маріуполь, Донецька обл., 87525; директор 

Валерій Миколайович Кобзар), про переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 0752-м від 21.03.2002 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням 

частоти 105,3 МГц у м. Маріуполі, Р=1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на 

добу, мова: українська не менше 75%) у зв’язку  зі зміною юридичної та 

фактичної адрес, 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”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 21.03.2009), 2 (дата видачі 

додатка 26.11.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0752-м від 21.03.2002 ТОВ 

„Радіокомпанія „Лавенсарі”, м. Маріуполь Донецької обл., у зв’язку зі зміною 

юридичної та фактичної адрес. 

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення 

ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної 

послуги, нарахувати ТОВ „Радіокомпанія „Лавенсарі”, м. Маріуполь Донецької 

обл., плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного 

збору: зміна юридичної та фактичної адрес – в розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

„Радіокомпанія „Лавенсарі”, м. Маріуполь Донецької обл., переоформлені 

додатки 1, 2 до ліцензії на мовлення НР № 0752-м від 21.03.2002. 



4. При видачі переоформлених додатків 1, 2 ТОВ „Радіокомпанія 

„Лавенсарі”, м. Маріуполь Донецької обл., додатки 1 (дата видачі додатка 

21.03.2009), 2 (дата видачі додатка 26.11.2008) до ліцензії на мовлення  

НР № 0752-м від 21.03.2002 вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради І. Опілат. 

 

 
Голова Національної ради                         /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 


