НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 635
25.04.2019

м. Київ

Протокол № 13

Про заяву ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк,
щодо переоформлення ліцензії на мовлення
(НР № 0085-м від 07.12.2004)
(ефірне, позивні: «EUROPA PLUS»)

Розглянувши заяву ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк
(місцезнаходження: згідно заяви – вул. Кирилівська, 104 С, м. Київ, 04080, згідно
ліцензії – вул. Р. Люксембург, 26-а, м. Донецьк, 83050; директор Давид
Геннадійович Білик), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0085-м
від 07.12.2004 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 101,6
МГц у м. Донецьку, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі
зміною складу редакційної ради, керуючись статтями 31, 35 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 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), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 року за № 41/24818, Національна рада
вирішила:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0085-м від 07.12.2004
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, у зв’язку зі зміною
складу редакційної ради.
2. Зобов’язати ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, протягом 14 днів з
дня прийняття цього рішення надати до Національної ради додаткову
інформацію відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» для оформлення ліцензії на мовлення на новому бланку, заяву
про переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною місцезнаходження
ТРО (за даними Міністерства юстиції України у ліцензіата змінилося
місцезнаходження), інформацію про банківські реквізити суб’єкта
інформаційної діяльності, належним чином завірені копію документа про
призначення члена редакційної ради від творчого колективу.
3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, 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 ТОВ
«ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, ліцензійний збір за внесення змін до
ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної
ради – у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент
встановлення факту належного виконання заявником п. 2 цього рішення.
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ
«ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, переоформлену ліцензію на мовлення НР
№ 0085-м від 07.12.2004. Строк дії ліцензії залишається без змін – по 07.12.2018.
5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК
ФМ», м. Донецьк, попередня ліцензія на мовлення НР № 0085-м від 07.12.2004
вважається недійсною та вилучається.
6. Рішення про переоформлення набирає чинності після встановлення факту
належного виконання заявником п. 2 цього рішення.
7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування,
фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради
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