
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 376 

 

24.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 
Про заяву КП «АРТЕМІВСЬКЕ  

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ  

Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00637-м від 28.05.2010)  

(ефірне, логотип: «АТВ») 

 

До Національної ради 09.02.2016 надійшла заява КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ 

Донецької обл. (місцезнаходження: пл. Свободи, 1, м. Артемівськ Донецької обл., 

84500; директор Світлана Анатоліївна Шиманська), про переоформлення ліцензії 

на мовлення  НР № 00637-м від 28.05.2010 (ефірне місцеве телебачення з 

використанням  43 ТВК у м. Артемівську Донецької обл., потужність передавача – 

0,1 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної 

концепції мовлення. 

КП «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ, отримало 

ліцензію на мовлення з використанням 43 ТВК у м. Артемівську після визначення 

його переможцем конкурсу. Під час проведення конкурсу ТРО брала на себе 

зобов’язання щодо головних напрямків програмної концепції та щодо ретрансляції 

програм ПрАТ «ММЦ-СТБ», м. Київ.  

Рішенням Національної ради від 23.04.2003 «Про видачу ліцензії КП 

«АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ», на підставі рішення 

Національної ради від 23.04.2003 про визначення переможця конкурсного відбору 

від 13.02.2003, було затверджено головні напрямки програмної концепції ТРО: 

створення та розповсюдження інформаційних, культурологічних, 

просвітницьких та розважальних програм і передач. 

Відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», рішенням Національної ради від 14.04.2010 № 625 було 

продовжено строк дії ліцензії на мовлення КП «АРТЕМІВСЬКЕ 

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ Донецької обл., та затверджено 

програмну концепцію мовлення, у якій були дотримані головні напрямки 

програмної концепції, визначені під час конкурсного відбору у 2003 році.  

У наданій КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРТЕМІВСЬКЕ 

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ Донецької обл., програмній концепції 

мовлення змінено формат з інформаційно-просвітницького на інформаційний. 



Також зменшено частку програм власного виробництва, вилучено науково-

просвітницькі і розважальні передачі та збільшено частку програм, які планується 

ретранслювати (програми ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», формат мовлення – 

інформаційний).  

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу ІІІ Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від  01 грудня 

2010 року № 1684, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 

року за № 1294/18589 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 № 212, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 року за  

№ 441/26886), для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та 

інформаційних потреб громадян Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення враховує наявність у кожному з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та 

різноманітних форматів мовлення.  

Керуючись статтями 25, 28, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» та Планом розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, враховуючи лист ПрАТ 

«Міжнародний Медіа-Центр-СТБ», м. Київ (вх. № 16/851 від 02.03.2016), 

Національна рада 

 

вирішила: 

 1. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 00637-м від 

28.05.2010 КП «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ 

Донецької обл., в частині зміни програмної концепції мовлення. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, контролю та аналізу телерадіомовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 
 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


