
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1479 

 

18.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 
Про заяву КП «ТРК «МАРТ»,  

м. Миколаїв, щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 1465-м від 20.09.2011) 

(багатоканальне, логотип: «МАРТ») 

 

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАРТ», м. Миколаїв (місцезнаходження:  

вул. Адміральська, 31, м. Миколаїв, 54001; генеральний директор Олександр 

Миколайович Соколов), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1465-м 

від 20.09.2011 (багатоканальне місцеве телебачення, телемережа МХ-5, 2 канали у 

Миколаївській обл., обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною 

складу редакційної ради, вилученням каналу мультиплексування у                                 

м. Первомайську Миколаївської обл., керуючись статтями 12, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 

35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

враховуючи рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження 

форми ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 

січня 2014 року за № 41/24818, Національна рада 
 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1465-м від 20.09.2011 КП 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАРТ», м. Миколаїв, у зв’язку зі зміною складу 

редакційної ради, вилученням каналу у багатоканальній телемережі МХ-5 у  

м. Первомайську Миколаївської обл., зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристика каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

2. Управлінню фінансової та 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 КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МАРТ», м. Миколаїв, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної ради, вилучення каналу 



мультиплексування у м. Первомайську Миколаївської обл. – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАРТ», м. Миколаїв, переоформлену ліцензію на 

мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 

20.09.2018. 

4. При видачі КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАРТ», м. Миколаїв, 

переоформленої ліцензії на мовлення на новому бланку, попередній бланк ліцензії 

НР № 1465-м від 20.09.2011 вважається недійсним та вилучається. 

5. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати це 

рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням каналу в багатоканальній телемережі МХ-5 

у м. Первомайську Миколаївської обл., обсяг мовлення – 24 години на добу. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

18.12.2014 № 1479 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАРТ», м. Миколаїв 

 

Територіальна категорія мовлення: місцеве 

 

№ 

з/п 

оператор 

телекомунікацій, 

що здійснює 

обслуговування і 

експлуатацію 

телемережі 

місцезнаходження 

головної станції 

багатоканальної 

мережі 

максимальна 

кількість 

каналів (ресурс) 

багатоканальної 

мережі 

територія розташування 

(прийому) багатоканальної 

мережі 

 

1. ТОВ «ЗЕОНБУД», 

м. Київ 

м. Миколаїв 1 м. Миколаїв та прилеглі 

райони 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 


