
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1239 

 

08.09.2010                                                       м. Київ                                         Протокол № 19 

 

Про заяву ПрАТ „Радіокомпанія  

„ГАЛА”, м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0174-м від 18.09.2001) 

 

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства „Радіокомпанія 

„ГАЛА”, м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Саксаганського, 91, кв. 5,  

м. Київ, 01032; генеральний директор Шилько П.Ю.), про переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 0174-м від 18.09.2001 (ефірне загальнонаціональне 

радіомовлення, мережа з 12 частот у 12 містах, обсяг мовлення по 24 год. на добу, 

мова - українська: не менше 75% - до 01.09.2009, не менше 80% - з 01.09.2009, не 

менше 85% - з 01.09.2010, телерадіоорганізація має забезпечувати ці квоти також 

у межах окремих часових відрізків мовлення: в будні – з 18 години до 24 години, 

у вихідні та святкові дні – з 9 години до 24 години) у зв’язку зі зміною форми 

власності, особового складу керівних та наглядових органів, юридичної та 

фактичної адрес, уточненням місцезнаходження передавача на частоті 101,3 МГц 

у м. Львові, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і 

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

України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи дозвіл УДЦР  

№ ДВЧ-13460905, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0174-м від 18.09.2001 ЗАТ 

„Радіокомпанія „ГАЛА”, м. Київ, у зв’язку зі зміною форми власності, особового 

складу керівних та наглядових органів, юридичної та фактичної адрес, 

уточненням місцезнаходження передавача на частоті 101,3 МГц у  

м. Львові, зазначивши: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Гала Радіо”; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 24 години на добу; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 



2. Оператор телекомунікацій – згідно з додатком до рішення. 

3. Зобов’язати ПрАТ „Радіокомпанія „ГАЛА”, м. Київ, надати до 

Національної ради програмну концепцію мовлення відповідно до рішення 

Національної ради № 1342 від 16.07.2008. 

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ПрАТ „Радіокомпанія „ГАЛА”, 

м. Київ, плату за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, за умови 

надання до Національної ради програмної концепції мовлення відповідно до 

рішення Національної ради № 1342 від 16.07.2008, видати ПрАТ „Радіокомпанія 

„ГАЛА”, м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії ліцензії на 

мовлення – по 18.09.2015. 

6. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ПрАТ „Радіокомпанія 

„ГАЛА”, м. Київ, ліцензія на мовлення НР № 0174-м від 18.09.2001  вважається 

недійсною та  вилучається. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, департамент контрольно-аналітичної роботи, 

фінансово-економічне та юридичне управління. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/   В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/   Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

08.09.2010 № 1239 

 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПрАТ „Радіокомпанія „ГАЛА”, м. Київ 

Територіальна категорія мовлення    загальнонаціональне__ 

 

наземне ефірне та мережне мовлення  

 
№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ канал 

мовлення 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

1 м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 

100,0 МГц 4,0 м. Київ та Київська 

область 

2 м. Вінниця, Хмельницьке 

шосе, 82 

103,2 МГц 0,1 м. Вінниця 

3 м. Дніпропетровськ,  

вул. Олеся Гончара, 5 

106,4 МГц 0,5 м. Дніпропетровськ та 

прилеглі райони 

4 м. Кривий Ріг,  

Дніпропетровське шосе, 30 

100,2 МГц 4,0 м. Кривий Ріг та 

прилеглі райони 

5 м. Донецьк, 

вул. Куйбишева, 61 

107,2 МГц 1,0 м. Донецьк та прилеглі 

райони  

6 м. Запоріжжя, 

вул. Нахімова, 4 

100,3 МГц 1,0 м. Запоріжжя та 

прилеглі райони 

7 м. Луганськ, 

вул. Херсонська, 7-а 

106,5 МГц 1,0 м. Луганськ та прилеглі 

райони 

8 м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 3, вежа ОРТПЦ 

91,0 МГц 1,0 м. Одеса та прилеглі 

райони 

9 м. Сімферополь, 

вул. Крилова, 161 

107,8 МГц 0,1 м. Сімферополь 

10 м. Харків, 

вул. Дерев’янка, 1-а  

107,4 МГц 1,0 м. Харків та прилеглі 

райони 

11 с. Холмці, Ужгородський 

район Закарпатської обл. 

102,4 МГц 1,0 м. Ужгород та прилеглі 

райони 

12 м. Львів, г. Високий замок, 

вежа Концерну РРТ 

101,3 МГц 0,5 м. Львів та прилеглі 

райони 

Оператори телекомунікацій:  

м. Київ - Київський ОРТПЦ,  

м. Донецьк - Донецький ОРТПЦ,  

м. Одеса - Одеський ОРТПЦ,  

м. Львів - Львівський ОРТПЦ,  

м. Луганськ - ТОВ „ТРК „ЛКТ плюс”,  

м. Харків -  ТОВ „Українські цифрові комунікації”. 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 


