
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2287 

 

03.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 36 

 
Про заяву НТКУ, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00807-м від 08.11.2015) 

(ефірне, логотип: «ЛОТ») 

 

Розглянувши заяву НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; генеральний директор 

Зурабі Григорович Аласанія), про переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00807-м від 08.11.2015 (ефірне регіональне телебачення з використанням 

18 телеканалів у Луганській області, обсяг мовлення – по 18 годин на добу у 

відрізках часу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження та потужності передавачів 

у смт Біловодську на 35 ТВК, у селищі Сосновому (м. Сватове) Сватівського 

району на 48 ТВК, у с. Зоринівці Міловського району на 48 ТВК, у  

смт Троїцькому на 23 ТВК, 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», враховуючи 

висновки УДЦР: № 310-44-0136128, № 310-44-0136130, № 310-44-0136131,  

№ 310-44-0136129, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 01.01.2016) до ліцензії на 

мовлення НР № 00807-м від 08.11.2015 НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ 

УКРАЇНИ, м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження та потужності 

передавачів у смт Біловодську на 35 ТВК, у селищі Сосновому (м. Сватове) 

Сватівського району на 48 ТВК, у с. Зоринівці Міловського району на 48 ТВК, 

у смт Троїцькому на 23 ТВК, зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення в смт 

Біловодську на 35 ТВК, у селищі Сосновому (м. Сватове) Сватівського району 

на 48 ТВК, у с. Зоринівці Міловського району на 48 ТВК, у смт Троїцькому на 

23 ТВК: згідно з додатком до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення 

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 НТКУ, м. Київ, 



ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна місцезнаходження та потужності передавачів у  

смт Біловодську на 35 ТВК, у селищі Сосновому (м. Сватове) Сватівського 

району на 48 ТВК, у с. Зоринівці Міловського району на 48 ТВК, у  

смт Троїцькому на 23 ТВК – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення. 

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

НТКУ, м. Київ, переоформлений додаток 3 до ліцензії на мовлення  

НР № 00807-м від 08.11.2015. 

4. При видачі переоформленого додатка 3 до ліцензії на мовлення НТКУ, 

м. Київ, попередній додаток 3 (дата видачі додатка 01.01.2016) до ліцензії на 

мовлення НР № 00807-м від 08.11.2015 вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

03.11.2016 № 2287 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

в смт Біловодську на 35 ТВК, у селищі Сосновому (м. Сватове) 

Сватівського району на 48 ТВК, у с. Зоринівці Міловського району на 48 ТВК, 

у смт Троїцькому на 23 ТВК 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

 
№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача 

(передавачів) 

Частота 

(частоти)/ 

канал 

(канали) 

Потужність 

передавача 

(передавачів) 

Територія розповсюдження програм 

1.  смт Біловодськ, Семикозівська 

сільська рада, комплекс будівель 

та споруд № 2, вишка КРРТ 

35 ТВК 0,5 смт Біловодськ 

2.  Сватівський район,  

с-ще Сосновий,  

вул. ім. Чайки В. Я., 38 

48 0,2 м. Сватове 

3.  Міловський район, с. Зоринівка,  

вул. Залізнодорожна, 56 

48 0,2 с. Зоринівка та Міловський район 

4.  смт Троїцьке,  

вул. Шевченка, 38 

23 0,5 смт Троїцьке та Троїцький район 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю                          /підпис/     Т. Мироненко 

 


