
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1139 

 

15.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про заяви ДО Луганської ОДТРК, м. Сєвєродонецьк Луганської обл.,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0601-м від 08.11.2001)  

(ефірне, логотип: «ЛОТ») 
 

 

Розглянувши заяви ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Сєвєродонецьк Луганської обл. 

(місцезнаходження: просп. Радянський, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 

93405; генеральний директор Андрій Анатолійович Шаповалов), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0601-м від 08.11.2001 (ефірне 

регіональне телебачення, мережа 18 каналів, обсяг мовлення – по 18 годин на 

добу у відрізках часу) у зв’язку  зі зміною місцезнаходження ТРО, керівника, 

складу редакційної ради, збільшенням потужності передавача з 1 кВт до 5 кВт на 

49 ТВК у м. Cтаробільську, керуючись статтями 12, 31, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 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 та від 21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії 

на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 09 червня 2015 року за № 680/27125, висновок УДЦР  

№ 310-44-0101559, територію розповсюдження програм відповідно до фактичної 

експлуатації РЕЗ-мовлення, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0601-м від 08.11.2001 ДО 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ,  

м. Сєвєродонецьк Луганської обл., у зв’язку  зі зміною місцезнаходження ТРО, 

керівника, складу редакційної ради, збільшенням потужності передавача з 1,0 кВт 

до 5,0 кВт, території розповсюдження програм, уточненням місцезнаходження 

передавача на 49 ТВК у м. Cтаробільську Луганської обл., зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення на 49 ТВК у 

м. Cтаробільську Луганської обл. – 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 ДО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., плату 

за внесення до ліцензії змін, які: 

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження ТРО, 

керівника, складу редакційної ради, збільшення потужності передавача з 1,0 кВт 

до 5,0 кВт, уточнення місцезнаходження передавача на 49 ТВК у м. Cтаробільську 

Луганської обл. – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території 

розповсюдження програм на 49 ТВК у м. Cтаробільську Луганської обл.  – 

провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне, регіональне 

телебачення з використанням 49 ТВК у м. Cтаробільську Луганської обл.,  

Р=5,0 кВт, обсяг мовлення – 18 годин на добу), з урахуванням раніше сплаченої 

суми, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження 

програм n = згідно з додатком до рішення, розміру мінімальної заробітної плати 

на момент прийняття рішення, знижки для державних ТРО 90%. 

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

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ,  

м. Сєвєродонецьк Луганської обл., переоформлену ліцензію на мовлення на 

новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 08.11.2015. 

4. При видачі ДО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., переоформленої 

ліцензії на мовлення на новому бланку, попередній бланк ліцензії НР № 0601-м 

від 08.11.2001 вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне, фінансової та 

бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

15.07.2015 № 1139 
 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

на 49 ТВК у м. Cтаробільську Луганської обл. 

 

ДО ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ,  

м. Сєвєродонецьк Луганської обл. 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

 

 
 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління фінансової та  

бухгалтерської служби     /підпис/ Т. Стороженко 

 
 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мов-

лення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження програм 

Коефіцієнт 

територіальної 

особливості 

розпов-

сюдження 

програм  

(n) 

1.  Луганська обл., 

Старобільський р-н, 

с/рада Підгорівська, 

комплекс будівель, 

щогла 

49 ТВК 5,0 м. Старобільськ та райони: 

Старобільський, 

Біловодський, 

Білокуракинський, 

Кремінський, 

Марківський, 

Новоайдарський, 

Новопсковський, 

Сватівський 
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