
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 529 

 

09.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 
 

Про внесення змін до рішення Національної ради 

від 11.12.2014 № 1434 «Про заяву ТОВ ТРК «АЛЬЯНС», 

м. Шахтарськ Донецької обл., щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення (НР №1752-м від 27.02.2008)» 

(ефірне, позивні: «Радіо Фокус», «Радіо «Люкс FM», «Люкс ФМ FM») 
 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» ліцензії та документи дозвільного 

характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на 

території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у 

період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період 

проведення антитерористичної операції. Згідно з Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична 

операція», міста Шахтарськ і Торез Донецької області входять до переліку 

таких населених пунктів. Виникла необхідність внесення змін до пункту 4 

рішення Національної ради від 11.12.2014 № 1434 «Про заяву ТОВ ТРК 

«АЛЬЯНС», м. Шахтарськ Донецької обл., щодо продовження строку дії 

ліцензії на мовлення (НР №1752-м від 27.02.2008) (ефірне, позивні: «Радіо 

Фокус», «Радіо «Люкс FM», «Люкс ФМ FM»)», керуючись 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», Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція» № 1053-р від 30 жовтня 2014 року, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Внести зміни до пункту 4 рішення Національної ради від 11.12.2014  

№ 1434, виклавши  його у наступній редакції:  

«Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку за умови сплати 

ліцензійного збору, згідно з повторно виписаним рахунком, у тридцятиденний 

термін після офіційно оголошеного останнього дня проведення 

антитерористичної операції. При видачі ліцензії з продовженим строком дії на 

новому бланку, попередній бланк ліцензії на мовлення НР № 1752-м від 

27.02.2008 ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «АЛЬЯНС», м. Шахтарськ Донецької 

обл., вважається недійсним». 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/ К. Котенко 

 


