
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 542 

 

12.04.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про заяву ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл.,  

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 1609-м від 25.09.2002) 

(проводове, позивні: «радіо «Лозова») 

 

Розглянувши заяву Телерадіокомпанії «Лозова», м. Лозова Харківської 

обл. (місцезнаходження: вул. Ярослава Мудрого, 1, м. Лозова, Харківська обл., 

64602; директор Анна Сергіївна Красноперова (за ліцензією Марина 

Володимирівна Краминська)), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР 

№ 1609-м від 25.09.2002 (проводове місцеве радіомовлення, перший канал 

проводового мовлення (УР-1), обсяг мовлення – 30 хвилин на тиждень у 

відрізках часу мовлення) у зв’язку зі  зміною відрізків часу мовлення, назви 

оператора телекомунікацій, програмної концепції мовлення, керівника ТРО, 

складу редакційної ради, місцезнаходження ТРО (перейменування вулиці). 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Згідно зі статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена 

наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а 

також нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у 

зв’язку із намірами ліцензіата змінити організаційно-правову форму, умови 

діяльності ліцензіата ліцензіат зобов’язаний у місячний термін подати до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з 

документами або їх засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. 

07.09.2017 Національна рада прийняла рішення № 1639 «Про заяву ТРК 

«Лозова», м. Лозова Харківської обл., щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення (НР № 1609-м від 25.09.2002)», яким відмовила ТРК «Лозова»,  

м. Лозова Харківської обл., у переоформленні  ліцензії на мовлення НР № 1609-

м від 25.09.2002 у зв’язку з відсутністю документів на виконання рішення 
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Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), що унеможливлює 

оформлення та видачу ліцензії на бланку нового зразка, а саме: відсутня 

інформація щодо засновників, власників, кінцевого бенефіціарного власника, 

пов’язаних осіб, керівника та членів редакційної ради, організаційно-технічні та 

фінансово-інвестиційні зобов’язання. 

19.10.2017 ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл., повторно подала 

заяву щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1609-м від 25.09.2002. 

Враховуючи, що зміна керівника враховує подачу переліку пов’язаних 

осіб, ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл., було повідомлено листом (№ 

17/2187 від 08.11.2017) про наявність недоліків до повторної заяви щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1609-м від 25.09.2002, а саме: 

форми 3 та 5 структури власності не відповідають Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженому рішенням Національної ради 

від 21.01.2016 № 2, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.02.2016 

за № 251/28381, відсутня програмна концепція мовлення, оформлена відповідно 

до рішення Національної ради від 13.04.2017 № 562. 

Станом на 12.04.2018 року зауваження щодо заяви на переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 1609-м від 25.09.2002 не усунуті. 

Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» за результатами розгляду заяви Національна рада приймає 

рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії 

або про відмову у внесенні змін до ліцензії. 

Таким чином, керуючись статтями 1, 12, 27, 28, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 1, 13, 14, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 

18.12.2013 № 2433 (зі змінами), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Зобов’язати ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл., протягом місяця 

надати форми 3 та 5 структури власності відповідно до Порядку подання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про 

структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради 

від 21.01.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2016 

за № 251/28381, програмну концепцію мовлення, оформлену відповідно до 

рішення Національної ради від 13.04.2017 № 562 (з урахуванням того, що 

параметри програмної концепції мовлення, які впливають на розмір 

ліцензійного збору, залишаються без змін). 

2. Після надання інформації, що зазначена у п. 1 цього рішення, 

переоформити ліцензію на мовлення НР № 1609-м від 25.09.2002 ТРК 

«Лозова», м. Лозова Харківської обл., у зв’язку зі зміною відрізків часу 

мовлення, назви оператора телекомунікацій, програмної концепції мовлення, 
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керівника ТРО, складу редакційної ради, місцезнаходження ТРО 

(перейменування вулиці), адреси студії, зазначивши в ліцензії: 

- обсяг мовлення – 30 хвилин на тиждень у відрізках часу мовлення: 

вівторок, четвер: 14:00-14:15; 

- оператор телекомунікацій – Харківська філія ПАТ «Укртелеком», м. 

Харків, вул. Нетіченська набережна, 8; 

- адреса студії: вул. Ярослава Мудрого, 1, м. Лозова, Харківська обл., 

64602; 

- адреса радіовузлу зв’язку: м. Лозова, вул. Грушевського, 7; 

- кількість домогосподарств – 6766; 

- територія розповсюдження програм – м. Лозова та Лозівський район. 

3. Видати розпорядження про усунення недоліків до заяви ТРК «Лозова», 

м. Лозова Харківської обл., протягом місяця з дати прийняття рішення, шляхом 

надання до Національної ради форм 3 та 5 структури власності відповідно до 

Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги 

інформації про структуру власності та відповідних форм документів 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого 

рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381, програмної концепції 

мовлення, оформленої відповідно до рішення Національної ради від 13.04.2017 

№ 562. 

4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, за умови виконання п. 1 

цього рішення, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору 

за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера 

програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та 

видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі 

змінами), нарахувати ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл., плату за 

внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного 

збору: зміна відрізків часу мовлення, назви оператора телекомунікацій, 

програмної концепції мовлення, керівника ТРО, складу редакційної ради, 

місцезнаходження ТРО (перейменування вулиці), адреси студії - в розмірі 

одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття 

рішення. 

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл., переоформлену ліцензію на 

мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – по 

25.09.2022. 

6. При видачі ТРК «Лозова», м. Лозова Харківської обл., переоформленої 

ліцензії на мовлення на новому бланку попередня ліцензія НР № 1609-м від 

25.09.2002 вважається недійсною та вилучається.  

          7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 
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        8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша.  

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


