
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1015 

 

16.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 

 

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «СТВ»,  

м. Сєвєродонецьк Луганської обл., щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення (НР № 00857-м від 05.07.2007) 

(кабельне, логотип: «СТВ») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «СТВ», м. Сєвєродонецьк 

Луганської обл. (місцезнаходження: вул. Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк 

Луганської обл., 93400, директор Віталій Георгійович Івченко), про 

продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00857-м від 05.07.2007 

(кабельне місцеве мовлення у багатоканальній телемережі ТОВ «Ланет 

Україна» (1 канал) та у багатоканальній телемережі ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«СТВ», м. Сєвєродонецьк Луганської обл. (2 канали), обсяг мовлення – по 24 

години на добу), керуючись статтями 1, 24, 31, 33 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 5 

Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції», Національна рада 

 

вирішила: 

1. На підставі статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» відкласти розгляд заяви 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«СТВ», м. Сєвєродонецьк Луганської обл., щодо продовження строку дії 

ліцензії на мовлення НР № 00857-м від 05.07.2007. 

2. Повернутись до розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «СТВ», м. Сєвєродонецьк 

Луганської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР  

№ 00857-м від 05.07.2007 після закінчення антитерористичної операції та 

приведення ліцензійних документів ТРО у відповідність до вимог чинного 

законодавства України та рішень Національної ради. 

3. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «СТВ», м. Сєвєродонецьк 

Луганської обл., в місячний термін з дати прийняття цього рішення надати 

інформацію щодо пов’язаних осіб з урахуванням вимог статті 1 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», копію угоди з ТОВ «Ланет Україна»          

(м. Київ), копію дозволу НКРЗі. 



4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне.  

5. 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 

 


