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Про заяву ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці,
щодо переоформлення ліцензії на мовлення
(НР № 1452-м від 19.09.2011)
(багатоканальне, логотип: «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)»)

До Національної ради 17.08.2015 надійшла заява ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,
м. Чернівці (місцезнаходження: вул. Дарвіна, 3, кв. 1, м. Чернівці, 58000;
директор Роман Миколайович Скигар), про переоформлення ліцензії на
мовлення НР № 1452-м від 19.09.2011 (багатоканальне місцеве телебачення,
телемережа МХ-5 у Чернівецькій обл. – 2 канали, обсяг мовлення – по
24 години на добу; мова: українська не менше 89%) у зв’язку зі зміною складу
редакційної ради та програмної концепції мовлення.
15 квітня 2011 року рішенням № 823 Національна рада затвердила
конкурсні умови, а рішенням № 824 оголосила конкурс на отримання ліцензії
на мовлення на вільних каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5.
Конкурсні умови на отримання ліцензії на вільних каналах мовлення в
багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4)
(територіальна категорія мовлення – регіональне та місцеве мовлення)
включали зокрема і вимоги до програмної концепції:
- рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційноаналітичних програм;
- рекомендовано розміщення дитячих передач;
- здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників;
- проведення ТРО інформаційно-рекламної кампанії під час телевізійної
трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів
цифрового телемовлення.
Відповідно до розділу 3 глави 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 реалізації завдань Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення планує та контролює змістовне наповнення і

співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів
телерадіоінформаційного простору. З метою забезпечення збалансованим
різноформатним
мовленням
кожного
з
територіальних
сегментів
телерадіоінформаційного простору Національна рада України з питань
телебачення
і
радіомовлення
контролює
під
час
ліцензування
телерадіокомпаній присутність у кожному регіоні мовлення з наповненням
різного тематичного і жанрового спрямування. Принцип дотримання
збалансованості різноформатного мовлення та наявність знижок,
застосованих при нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час
розгляду Національною радою питання щодо можливості і доцільності
внесення змін до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі
надходження від них відповідних заяв.
Відповідно до пункту 2 цього ж розділу і глави Плану розвитку, 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.
Подана ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, до Національної
ради програмна концепція мовлення відрізняється від програмної концепції,
яку було затверджено за результатами конкурсу. Зокрема вилучено дитячі
передачі, передбачені конкурсними умовами, змінився формат мовлення з
інформаційно-просвітницький
з
фільмопоказом
на
інформаційнопросвітницький.
Розглянувши заяву ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1452-м від 19.09.2011, керуючись
статтями 12, 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
статтями 17, 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення» та Планом розвитку національного
телерадіоінформаційного простору, Національна рада
вирішила:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1452-м від 19.09.2011
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ
ПРОМІНЬ», м. Чернівці, у зв’язку зі зміною складу редакційної ради та
територіальної категорії мовлення, зазначивши в ліцензії:
- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з
додатком до рішення.
2. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 1452-м від
19.09.2011 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, в частині зміни програмної
концепції мовлення.
3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії
ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення,
ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ
ПРОМІНЬ», м. Чернівці, ліцензійний збір за внесення до ліцензії на мовлення
змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної
ради та територіальної категорії мовлення – у розмірі однієї мінімальної
заробітної плати на момент прийняття рішення.
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, переоформлену ліцензію на
мовлення на новому бланку, строк дії ліцензії залишається без змін – по
19.09.2018.
5. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку ТОВ
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, попередній бланк ліцензії на
мовлення НР № 1452-м від 19.09.2011 вважається недійсним та вилучається.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування,
управління контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та
технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради О. Ільяшенка.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

О. Герасим’юк

Відповідальний секретар

/підпис/

К. Котенко

Додаток
до рішення Національної ради
17.09.2015 № 1474

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці

Територіальна категорія мовлення: регіональне

№
з/
п

Населений пункт

Адреса станції
мультиплексування

1.

м. Чернівці

м. Чернівці

2.

м. Новодністровськ
Чернівецької обл.

м. Новодністровськ
Чернівецької обл.

Територія
розповсюдження
телепрограм
м. Чернівці та прилеглі
райони
м. Новодністровськ та
прилеглі райони

Ресурс
багатоканальної
телемережі
МХ-5
1 канал
1 канал

Коефіцієнт
територіальних
особливостей
розповсюдження
програм (N=)
200
50

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

/підпис/

Т. Мироненко

Начальник управління
фінансової та бухгалтерської служби

/підпис/

Т. Стороженко

