
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 530  
 
06.04.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 
 
 
 

Про заяву ТОВ «ШАНС ПЛЮС», м. Одеса,  
щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00003-м від 18.03.2011) 
(ефірне, позивні: «ПРОСТО РОК») 
 
 
 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАНС ПЛЮС», м. Одеса (місцезнаходження:  
вул. Князівська, 15, кв. 13, м. Одеса, 65029; директор Матвєєв Сергій 
Олександрович), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00003-м від 
18.03.2011 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 89,7 МГц у 
м. Одесі, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) 
у зв’язку зі зміною позивних, програмної концепції мовлення, уточненням 
території розповсюдження програм, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України 
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 
Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням 
Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, Національна 
рада 
 
вирішила: 

1. З метою недопущення порушення прав ліцензіатів Національної ради 
відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАНС 
ПЛЮС», м. Одеса, у переоформленні ліцензії на мовлення  
НР № 00003-м від 18.03.2011, оскільки пункт 2.10 ліцензійного договору про 
надання права на використання знака для товарів і послуг з ТОВ «ТРК «Європа 
Плюс Київ» від 24.02.2017, який передбачає використання знака «ТРК Європа 
плюс» (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 39582), не надає 
права використання скороченої назви «Європа плюс».  

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 
контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 
радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.  



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 
ради О. Черниша. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


