
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 849 

 

06.06.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 18 

 

Про заяву ТОВ „ТК Промінь”, м. Красний Луч 

Луганської обл., щодо переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги  

(НР № 0124-п від 23.03.2007) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю                    

„ТК Промінь”, м. Красний Луч Луганської обл. (місцезнаходження 

юридичної особи: вул. Студентська, 20-в, м. Красний Луч Луганської обл., 

94517; директор Борис Федорович Вершинін), про переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0124-п від 23.03.2007 у зв’язку зі 

зміною оператора телекомунікацій, збільшенням ресурсу багатоканальної 

телемережі до 179 каналів, зменшенням кількості програм до 111 та зміною 

загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам), керуючись Законами України “Про телебачення і 

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

радіомовлення” та Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 28.12.2011 

№ 2979, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 5 (дата видачі додатків 18.08.2011) до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0124-п від 23.03.2007 Товариства з 

обмеженою відповідальністю „ТК Промінь”, м. Красний Луч Луганської обл. , 

у зв’язку зі зміною оператора телекомунікацій, зазначивши в ліцензії: 

- оператор телекомунікацій – ТОВ „ЛУЧ-ТК”, м. Красний Луч 

Луганської обл. 

2. На підставі п. п. а), б) ч. 1 статті 59, ч. 5 статті 42, п. а) ч. 3 статті 39,  ч. 2 

статті 42, ч. 4 статті 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 

відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю „ТК Промінь”,                      

м. Красний Луч Луганської обл., у задоволенні заяви про переоформлення 

ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0124-п від 23.03.2007 у частині 

збільшення ресурсу багатоканальної телемережі до 179 каналів, зменшення 

кількості програм до 111 та зміни загальної концепції (принципи, підстави) 

добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам). 

3. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВ „ТК Промінь”,                  

м. Красний Луч Луганської обл., на предмет дотримання вимог ч. 2, 5 ст. 42 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”. 



4. Відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень 

контрольно-аналітичного управління спільно із загальним відділом підготувати 

проект наказу та посвідчення на проведення позапланової перевірки. 

5. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати 

за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „ТК Промінь”, м. Красний 

Луч Луганської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна оператора телекомунікацій – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення . 

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

ТОВ „ТК Промінь”, м. Красний Луч Луганської обл., додатки 1, 5 до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0124-п від 23.03.2007. 

7. При видачі переоформлених додатків 1, 5 до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0124-п від 23.03.2007 ТОВ „ТК Промінь”,                      

м. Красний Луч Луганської обл., додатки 1, 5 (дата видачі додатків 18.08.2011) 

вважаються недійсними та вилучаються. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного 

розвитку та правового забезпечення. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Фартушного. 

 
Голова Національної ради                      /підпис/       В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


