
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 827 

 

07.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 13 
 

Про заяву Немирівської районної редакції радіомовлення, 

м. Немирів Вінницької обл.,  

щодо продовження строку дії 

ліцензії (НР № 0954 від 11.06.2003)  
 

Розглянувши заяву Немирівської районної редакції радіомовлення,  

м. Немирів Вінницької обл. (юридична та фактична адреси: вул. Горького, 84,  

м. Немирів Вінницької обл., 22800; редактор Вдовцова О. О.), про продовження 

строку дії ліцензії НР № 0954 від 11.06.2003 (ефірне мовлення з використанням 

частоти 102,0 МГц  у м. Немирові  Вінницької обл., Р=0,1 кВт; обсяг мовлення 1 

година 15 хвилин на тиждень) та враховуючи заяву про переоформлення ліцензії 

НР № 0954 від 11.06.2003 у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, 

власників, програмної концепції мовлення, обсягу та відрізків часу мовлення, 

керуючись статтями 12, 23, 24, 27, 31, 33, 35 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України “Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи лист Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України про погодження відрізків часу 

мовлення у Вінницькій області № 17/2154 від 18.05.2010, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію НР № 0954 від 11.06.2003 Немирівської районної 

редакції радіомовлення, м. Немирів Вінницької обл., у зв’язку зі зміною 

юридичної та фактичної адрес, власників, програмної концепції мовлення, обсягу 

та відрізків часу мовлення, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Говорить Немирів”; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 1 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 2 до 

рішення. 

2. Продовжити строк дії ліцензії НР № 0954 від 11.06.2003 Немирівської 

районної редакції радіомовлення, м. Немирів Вінницької обл., на мовлення з 



використанням частоти 102,0 МГц  у м. Немирові  Вінницької обл., Р=0,1 кВт; 

обсяг мовлення 1 година 15 хвилин на тиждень, зазначивши у ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Говорить Немирів”; 

- строк дії ліцензії: 7 років. 

3. Оператор телекомунікацій – цех телекомунікаційних послуг № 14  

м. Немирів Вінницької філії ВАТ „Укртелеком”. 

4. Фінансово-економічному управлінню, на підставі ст. 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, нарахувати Немирівській районній редакції 

радіомовлення, м. Немирів Вінницької обл.: 

- плату за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на аналогове ефірне 

мовлення з використанням частоти 102,0 МГц  у м. Немирові  Вінницької обл., 

добовий обсяг мовлення (годин) (у період з 6.00 до 23.00) Т=0,18; врахувати: 

кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм 

(Q=59500) ваговий коефіцієнт (к=0,00002); середньодобовий обсяг мовлення 

поширення дитячих передач (Тd=0); середньодобовий обсяг мовлення поширення 

власних передач (Тv=0,18); середньодобовий обсяг мовлення поширення 

національних передач (Тn=0,18). 

5. Здійснити видачу ліцензії на мовлення з продовженим строком дії після 

сплати ліцензійного збору за переоформлення та продовження строку дії ліцензії 

НР 0954 від 11.06.2003 відповідно до вимог п. 6 ст. 33 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” та після надання програмної концепції мовлення 

обсягом мовлення 1 година 15 хвилин на тиждень. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти: 

ліцензійно-реєстраційний, контрольно-аналітичної роботи та фінансово-

економічне управління. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/  В. Манжосов   

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

07.07.2010 № 827 

 

 

Докладні характеристики мережі мовлення 

Немирівської районної редакції радіомовлення, м. Немирів Вінницької обл. 

 

Територіальна категорія мовлення     місцеве           . 
                                                     (загальнонаціональне, регіональне, місцеве, закордонне) 
наземне ефірне та мережне мовлення  

 

 

№ 

з/

п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота / 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

1. 

Вінницька обл., 

 м. Немирів, 

вежа  

ВАТ „Укртелеком” 

102,0 МГц 0,1 
м. Немирів та 

Немирівський район 

 
 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

07.07.2010 № 827 

 

 

 

 

 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення 

Немирівської районної редакції радіомовлення, м. Немирів Вінницької обл. 

 

 

 

Обсяг мовлення на частоті 102,0 МГц у м. Немирові становить 1 годину 15 хвилин на 

тиждень. Мовлення ведеться у відрізках часу: 

 

Понеділок – п’ятниця: 

 

06:30-06:45. 

 

 
Начальник управління  

контролю та моніторингу   /підпис/   С. Ляпідевський 

 
 


