
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2069 

 

31.08.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 28 

 

 

Про заяву НРКУ, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0339-м від 06.11.2007)  

 

Розглянувши заяву Національної радіокомпанії України, м. Київ 

(юридична та фактична адреси: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001; генеральний 

директор Тарас Григорович Аврахов), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 0339-м від 06.11.2007 (загальнонаціональне ефірне 

радіомовлення, мережа з 25 частот, обсяг мовлення – по 24 години на добу, 

крім: 104,9 МГц у м. Долинській – 21 година 41 хвилина середньодобово у 

відрізках часу, 68,0 МГц у м. Калинівці; 67,97 МГц у м. Ладижині; 69,5 МГц у 

смт Селищі; 67,13 МГц у смт Тиврові – 21 година 41 хвилина середньодобово 

у відрізках часу; 67,91 МГц у м. Барі –  21 година 32 хвилини середньодобово 

у відрізках часу; 67,34 МГц у Жмеринці – 21 година 24 хвилини 

середньодобово у відрізках часу; 107,5 МГц у м. Іллінцях (Тягун) – 21 година 

24 хвилини середньодобово у відрізках часу; 66,86 МГц у м. Липовці –  

21 година 24 хвилини середньодобово у відрізках часу; 104,2 МГц у  

м. Могилів-Подільському – 21 година 24 хвилини середньодобово у відрізках 

часу; 106,1 МГц у смт Мурованих Курилівцях – 21 година 28 хвилин 

середньодобово у відрізках часу; 102,0 МГц у м. Немирові – 21 година 19 

хвилин середньодобово у відрізках часу; 69,62 МГц у смт Оратові – 21 година 

24 хвилини середньодобово у відрізках часу; 69,11 МГц у м. Погребищі -  

21 година 41 хвилина середньодобово у відрізках часу; 68,12 МГц у  

смт Томашполі – 21 година 28 хвилин середньодобово у відрізках часу;  

70,73 МГц у смт Тростянці – 21 година 33 хвилини середньодобово у відрізках 

часу; 105,5 МГц у м. Тульчині – 21 година 33 хвилини середньодобово у 

відрізках часу; 102,4 МГц у смт Чернівцях (Мазурівка) – 21 година 41 хвилина 

середньодобово у відрізках часу; 72,98 МГц у м. Шаргороді – 21 година 32 

хвилини середньодобово у відрізках часу; 101,8 МГц у  м. Ямполі – 21 година 

41 хвилина середньодобово у відрізках часу; 107,5 МГц у смт Чечельнику 

Вінницької обл. – 20 годин на добу у відрізках часу, мова: українська)  у 

зв’язку зі зміною керівних та наглядових органів, оператора телекомунікацій, 

місцезнаходження передавача на частоті 100,3 МГц у м. Нововолинську 

Волинської обл., керуючись статтями 27, 31, 35 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про 



Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи 

висновок УДЦР № ДВЧ -13070818, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 5, 6 (дата видачі додатків 28.12.2010), 4 

(дата видачі додатка 28.09.2010) до ліцензії на мовлення НР № 0339-м від 

06.11.2007 Національної радіокомпанії України, м. Київ, у зв’язку зі зміною 

керівних та наглядових органів, оператора телекомунікацій, місцезнаходження 

передавача на частоті 100,3 МГц у м. Нововолинську Волинської обл., 

зазначивши в ліцензії: 

- місцезнаходження передавача  на частоті 100,3 МГц у м. Нововолинську 

Волинської обл. –  вул. Островського, 70, м. Нововолинськ Волинської обл.; 

- оператор телекомунікацій на частотах: 

- 66,38 МГц у м. Бахмачі Чернігівської обл.;  

- 104,9 МГц у м. Долинській Кіровоградської обл. – Концерн РРТ;  

-  67,91 МГц у м. Барі (Мальчіївці), 

-  67,34 МГц у м. Жмеринці,  

- 107,5 МГц у м. Іллінцях (Тягун), 

-  66,86 МГц у м. Липовцях,  

- 104,2 МГц у м. Могилів-Подільському Вінницької обл.,  

- 106,1 МГц у смт Мурованих Курилівцях Вінницької обл.,  

- 102 МГц у м. Немирові Вінницької обл.,  

- 69,62 МГц у смт Оратові Вінницької обл.,  

- 69,11 МГц у м. Погребищах Вінницької обл.,  

- 68,12 МГц у смт Томашполі Вінницької обл.,  

- 105,5 МГц у м. Тульчині Вінницької обл.,  

- 102,4 МГц у смт Чернівцях (Мазурівка) Вінницької обл.,  

- 72,98 МГц у м. Шаргороді Вінницької обл.,  

- 101,8 МГц у м. Ямполі Вінницької обл. -  ВАТ „Укртелеком” Вінницька 

філія; 

- 91,8 МГц у м. Ковелі Волинської обл.,  

- 88,3 МГц у м. Луцьку Волинської обл.,  

100,3 МГц у м. Нововолинську  Волинської обл. - ТОВ „Телемережі 

України”; 

- 68,0 МГц у м. Калинівці,  

- 67,97 МГц у м. Ладижині, 

-  69,5 МГц у смт Селищі,  

-  67,13 МГц у смт Тиврові, 

- 70,73 МГц у смт Тростянці Вінницької обл., 

- 107,5 МГц у смт Чечельнику Вінницької обл. 

Обласне комунальне підприємство «Агроінформ». 

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати Національній радіокомпанії 



України, м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення  змін, які не 

впливають на розмір ліцензійного збору: зміна керівних та наглядових органів, 

оператора телекомунікацій, місцезнаходження передавача на частоті  

100,3 МГц у м. Нововолинську Волинської обл. – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

Національній радіокомпанії України, м. Київ, переоформлені додатки 1, 4, 5, 6 

до ліцензії на мовлення НР № 0339-м від 06.11.2007. 

4. При видачі переоформлених додатків Національній радіокомпанії 

України, м. Київ, додатки 1, 5, 6 (дата видачі додатків 28.12.2010), 4 (дата 

видачі додатка 28.09.2010) до ліцензії на мовлення НР № 0339-м від 06.11.2007 

вважаються недійсними та вилучаються. 

       5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення та 

науково-технічного і частотного розвитку.  

       6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 
 

 

 
Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 


