
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1604 

 

26.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

 

Про заяву КП «АРТЕМІВСЬКЕ  

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ  

Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 0223-м від 28.05.2003)  

(ефірне, логотип: «АТВ») 
 

 

До Національної ради 16.07.2015 надійшла заява КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ 

Донецької обл., про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0223-м від 

28.05.2003  у зв’язку  зі зміною керівника, програмної концепції мовлення.  

Відповідно до пункту 3 розділу 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 підпункту 2 пункту 3 розділу ІІІ 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. 

Враховуючи викладене вище,  

За результатами розгляду питання про результати позапланової перевірки КП 

«АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ Донецької обл.  

(НР № 0223-м від 28.05.2003, ефірне, логотип: «АТВ»), прийнято рішення, яким, 

зокрема, визнано порушення заявником умов ліцензії в частині програмної 

концепції мовлення та оголошено попередження. 

Представником мовника, ретрансляція якого передбачена діючою ліцензією 

заявника, було інформовано Національну раду про те, що договірні відносини між 

заявником та цим мовником на момент розгляду заяви про переоформлення 

ліцензії на мовлення не припинені. 

З огляду на зазначене та враховуючи факт самовільного змінення програмної 

концепції, прийняття рішення про переоформлення ліцензії заявника в частині 

зміни програмної концепції призведе до схвалення Національною радою 

виявлених порушень законодавства (умов ліцензії). 

Враховуючи викладене вище, розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ 

Донецької обл. (місцезнаходження: пл. Свободи, 1, м. Артемівськ, Донецька обл., 

84500; директор Світлана Анатоліївна Шиманська), про переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 0223-м від 28.05.2003 (ефірне місцеве телебачення з 

використанням 43 ТВК у м. Артемівську, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг 

мовлення – 24 години на добу, мова: українська не менше 60%) у зв’язку  зі 

зміною керівника, програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 

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

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

ст. 24 та Розділом ХІ (Перехідні положення) Закону України «Про засади 

державної мовної політики», офіційними даними Державної служби статистики 

на 01.01.2015 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення 

Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми ліцензії на 

мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за  

№ 41/24818, та від 21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії на 

мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України  09 червня 2015 року за № 680/27125, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0223-м від 28.05.2003 КП 

«АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ Донецької обл., у 

зв’язку  зі зміною керівника. 



2. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 0223-м від 

28.05.2003 КП «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ 

Донецької обл., 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 плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати КП «АРТЕМІВСЬКЕ 

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ Донецької обл., плату за внесення до 

ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна керівника – у 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

«АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ Донецької обл., 

переоформлену ліцензію на мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії 

залишається без змін – до 29.05.2017. 

5. При видачі КП «АРТЕМІВСЬКЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ», м. Артемівськ 

Донецької обл., переоформленої ліцензії на мовлення на новому бланку, 

попередній бланк ліцензії НР № 0223-м від 28.05.2003 вважається недійсним та 

вилучається. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, контролю та аналізу 

телерадіомовлення. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


