
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1624 

 

17.11.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 31 

 

Про заяву ТОВ „РАДІ.О”, м. Одеса,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0097-м від 21.03.2002) 

 

Розглянувши заяву ТОВ „РАДІ.О”, м. Одеса (юридична адреса:  

вул. Фонтанська дорога, 3, м. Одеса, 65063, фактична адреса: вул. Терешкової, 15, 

м. Одеса, 65078; генеральний директор Артем Леонідович Вознюк), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0097-м від 21.03.2002 (ефірне 

регіональне радіомовлення, частоти: 102,5 МГц у м. Києві, Р=2,0 кВт; 105,4 МГц у 

м. Жашкові, Р=0,25 кВт, обсяг мовлення по 24 год. на добу, мова: українська не 

менше 75%) у зв’язку  зі зміною форми власності, власників, назви оператора 

телекомунікацій, 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”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0097-м від 21.03.2002 АТЗТ 

Телерадіоорганізації „РАДІ.О”, м. Одеса, у зв’язку зі зміною форми власності, 

власників, назви оператора телекомунікацій, зазначивши: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Просто 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 – ТОВ „РАДІ.О”, м. Одеса. 

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ „РАДІ.О”, м. Одеса, плату за 

переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

„РАДІ.О”, м. Одеса, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії  ліцензії на 

мовлення – до 22.03.2016. 



5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ТОВ „РАДІ.О”, м. Одеса, 

ліцензія на мовлення НР № 0097-м від 21.03.2002 вважається недійсною та 

вилучається. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, 

юридичне. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

17.11.2010 № 1624 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ „РАДІ.О”, м. Одеса 

 

Територіальна категорія мовлення          регіональне_________ 

 

наземне ефірне та мережне мовлення  

 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ канал 

мовлення 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

1 м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 

102,5 МГц 2,0 м. Київ та Київська 

область 

2 м. Жашків Черкаської 

обл., вул. Вокзальна, 1 

105,4 МГц 0,25 м. Жашків 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 
 

 


