
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1314 

 

16.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 
 

 

Про заяву КП ТРК «РУДАНА», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00625-м від 16.09.2011) 

(багатоканальне, логотип: стилізована літера «Р») 
 

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «РУДАНА», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

(місцезнаходження: просп. Гагаріна, 68, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 

50086; директор Ірина Федорівна Некрасова), щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00625-м від 16.09.2011 (багатоканальне місцеве телебачення: 

багатоканальна телемережа МХ-5 – 1 канал у м. Кривому Розі 

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

зміною пов’язаних осіб, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додаток 1 (дата видачі додатка 09.11.2015) до ліцензії на 

мовлення НР № 00625-м від 16.09.2011 КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «РУДАНА», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., у 

зв’язку зі зміною пов’язаних осіб. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку 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, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати КП ТРК 

«РУДАНА», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ліцензійний збір за 

внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна 

пов’язаних осіб – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення. 

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

ТРК «РУДАНА», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., переоформлений 

додаток 1 до ліцензії на мовлення НР № 00625-м від 16.09.2011. 



4. При видачі переоформленого додатка 1 до ліцензії на мовлення  

НР № 00625-м від 16.09.2011 КП ТРК «РУДАНА», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., попередній додаток 1 (дата видачі додатка 09.11.2015) 

до ліцензії на мовлення вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


