НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 46
22.01.2014

м. Київ

Протокол № 2

Про заяви ТОВ «Новий канал», м. Київ,
щодо переоформлення ліцензії на мовлення
(НР № 0975-м від 27.07.2007)

Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Новий
канал», м. Київ (місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 25, м. Київ, 01054;
генеральний
директор
Володимир
Володимирович
Локотко),
про
переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0975-м від 27.07.2007 (ефірне
загальнонаціональне телебачення з використанням 6 каналів, обсяг мовлення: на
38 ТВК у м. Чорноморську – 21 година на добу у відрізках часу, на 24 ТВК у
м. Малині – 10 годин на добу у відрізках часу, на 1 ТВК у м. Старобільську та на
37 ТВК у м. Карлівці – по 6 годин на добу, на 11 ТВК у м. Брянці – 5 годин на
добу, на 42 ТВК у м. Вільногірську – 5 годин на добу у відрізках часу) у зв’язку з
вилученням телеканалів: 24 ТВК у м. Малині Житомирської обл. та 37 ТВК в
м. Карлівці Полтавської обл., зміною місцезнаходження передавача в м. Брянці на
11 ТВК, складу редакційної ради та уточненням місцезнаходження передавачів у
смт Чорноморському на 38 ТВК і у м. Старобільську на 1 ТВК, 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», враховуючи дозволи УДЦР №ТБ-13432531, №ТБ-44-0117045,
№ ТБ-13090967/1, Національна рада
вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 7 (дата видачі додатків 10.12.2012), 4 (дата видачі
додатка 14.06.2012), 5, 8 (дата видачі додатків 05.08.2009), 6 (дата видачі додатка
31.10.2011) до ліцензії на мовлення НР № 0975-м від 27.07.2007 ТОВ «Новий
канал», м. Київ, у зв’язку з вилученням телеканалів: 24 ТВК у м. Малині
Житомирської обл. та 37 ТВК в м. Карлівці Полтавської обл., зміною
місцезнаходження передавача в м. Брянці на 11 ТВК, складу редакційної ради та
уточненням місцезнаходження передавачів у смт Чорноморському на 38 ТВК і у
м. Старобільську на 1 ТВК, зазначивши в ліцензії:
- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з
додатком до рішення.
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 «Новий канал», м. Київ, плату за внесення до ліцензії
змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: вилучення телеканалів: 24
ТВК у м. Малині Житомирської обл. та 37 ТВК в м. Карлівці Полтавської обл.,
зміна місцезнаходження передавача в м. Брянці на 11 ТВК, складу редакційної
ради та уточнення місцезнаходження передавачів у смт Чорноморському на 38
ТВК і у м. Старобільську на 1 ТВК – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати
на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ
«Новий канал», м. Київ, переоформлені додатки 1, 4, 5, 6, 7, 8 до ліцензії на
мовлення НР № 0975-м від 27.07.2007.
4. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку врахувати це
рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення конкурсу на отримання
ліцензії на мовлення з використанням 24 ТВК у м. Малині Житомирської обл.,
потужність передавача – 0,1 кВт, та 37 ТВК у м. Карлівці Полтавської обл.,
потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – 10 годин на добу у м. Малині
Житомирської обл. на 24 ТВК та 6 годин на добу у м. Карлівці Полтавської обл. на
37 ТВК у відрізках часу мовлення:
24 ТВК у м. Малині Житомирської обл.
щодня
00:00 – 06:00; 14:00 – 18:00
37 ТВК у м. Карлівці Полтавської обл.
щодня
00:30 – 06:30
5. При видачі ТОВ «Новий канал», м. Київ, переоформлених додатків 1, 4, 5,
6, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 0975-м від 27.07.2007, додатки 1, 7 (дата
видачі додатків 10.12.2012), 4 (дата видачі додатка 14.06.2012), 5, 8 (дата видачі
додатків 05.08.2009), 6 (дата видачі додатка 31.10.2011) вважаються недійсними та
вилучаються.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування
телерадіомовлення, бухгалтерської служби та правового забезпечення, науковотехнічного і частотного розвитку.
7. 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

Додаток
до рішення Національної ради
22.01.2014 № 46
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ “Новий канал”, м. Київ
Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Місцезнаходження
передавача
АР Крим,
Чорноморський р-н,
с. Артемівка, вежа ДАТ
«Чорноморнафтогаз»
Дніпропетровська обл.,
м. Вільногірськ,
вул. Леніна, 34
Луганська обл.,
м. Брянка,
вул. Дворцова, 1
Луганська обл.,
Старобільський р-н,
с. Підгорівка, вежа РТС

Потужність
Канал
передавача
(ТВК)
(кВт)

Територія
розповсюдження

Оператор
телекомунікацій

38

0,04

смт Чорноморське

ТРК „Ніка” у формі
МКП

42

0,1

м. Вільногірськ

ТОВ „Вільногірський
техноцентр”

11

0,01

м. Брянка

1

0,1

м. Старобільськ

ТОВ „ТК „Ера-ТВ”

Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку

/підпис/

ТОВ Незалежна ТРК
„ІРТА”

Т. Мироненко

