
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2477 

 

19.10.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 38 

 

 
Про заяви АТ „ОНІКС”, м. Харків, 

щодо переоформлення ліцензії  

(НР № 2452 від 22.12.2005) та  

видачі ліцензії на мовлення 

 

Розглянувши заяви Акціонерного товариства „ОНІКС”, м. Харків 

(юридична та фактична адреси: вул. Чернишевського, 15, м. Харків, 61057; 

директор Надія Вікторівна Пілютікова), про переоформлення ліцензії  

НР № 2452 від 22.12.2005 (ефірне радіомовлення: мережне мовлення з 

використанням 21 частоти, загальний обсяг мовлення по 24 години на добу, 

крім частот 102,4 МГц у м. Підгайцях Волинської обл., 105,1 МГц  у  

м. Косівській Поляні Закарпатської обл., 105,5 МГц у м. Первомайську 

Миколаївської обл., 106,8 МГц у м. Хусті Закарпатської обл. – по 12 годин на 

добу у відрізках часу; мова: українська – 100%) у зв’язку зі зміною позивних, 

програмної концепції мовлення, виконання рішень судів щодо внесення частот 

101,3 МГц у м. Житомирі, 91,0 МГц у м. Черкасах, 106,6 МГц у м. Чернівцях, 

керуючись статтями 12, 21, 23, 24, 31, 33, 35 Закону України „Про телебачення і 

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

України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи Постанови 

Господарського суду м. Києва від 14.11.2006 № 6/177-38/431 та № 6/175-38/432, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Задовольнити заяву АТ „ОНІКС”, м. Харків, про переоформлення 

ліцензії НР № 2452 від 22.12.2005 в частині зміни позивних, програмної 

концепції мовлення, переоформити ліцензію НР № 2452 від 22.12.2005 АТ 

„ОНІКС”, м. Харків, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „ПЕРЕЦЬ FM”; 

- строк дії ліцензії: 7 років; 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення. 

2. У зв’язку з недотриманням процедури виконання судових рішень, 

передбаченої Законом України „Про виконавче провадження”, відмовити АТ 



„ОНІКС”, м. Харків, у внесенні змін до ліцензії НР № 2452 від 22.12.2005 в 

частині доповнення додатків  частотами 101,3 МГц у м. Житомирі, 91,0 МГц у 

м. Черкасах, 106,6 МГц у м. Чернівцях. 

3. Визначити територіальну категорію мовлення – регіональне мовлення. 

4. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку врахувати це 

рішення під час підготовки матеріалів для внесення змін до Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору. 

5. Оператор телекомунікацій – АТ „ОНІКС”, м. Харків.  

6.  Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати АТ „ОНІКС”, м. Харків, плату за 

внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна 

позивних, програмної концепції мовлення – в розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати АТ 

„ОНІКС”, м. Харків, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії 

залишається без змін –  до 23.04.2013. 

8. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 2452 від 

22.12.2005 вважається недійсною та вилучається. 

9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, правового 

забезпечення,  контрольно-аналітичне та бухгалтерської служби. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради І. Опілат. 
 

 

Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

 19.10.2011 № 2477 

 
 

Програмна концепція мовлення 

АТ „ОНІКС”, м. Харків 

(24 години на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 75%;  

ІІ. Частка програм власного виробництва: 8 годин на добу, 33,33%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 21 година на добу, 87,5%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 3 години на 

добу, 12,5%; 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

програм та 

передач, які 

передбача-

ється 

ретранслюв

ати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

1 година 1 година  1 година  -  - 

2 Культурно-мистецькі передачі - - - - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

- - - - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

19 годин  

12 хвилин 

 

7 годин  

 

16 годин  

12 хвилин 

 

3 години  

 

- 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - -  - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - -  - 

8 

Інше: 

 

Реклама  

 

 

 

3 години 36 

хвилин  

    

 

 

- 

 

 

 

3 години 36 

хвилин  

    

 

 

- 

 

 

 

-  

елементи оформлення ефіру 6 хвилин - 6 хвилин - - 

анонси 6 хвилин - 6 хвилин - - 

 
телеторгівля 

- - - - - 

 

 
 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

АТ „ОНІКС”, м. Харків 

(12 годин на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 75%;  

ІІ. Частка програм власного виробництва: 4 години на добу, 16,67%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 10 годин 30 хвилин на добу, 87,5%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 1 година 30 

хвилин на добу, 12,5%; 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

програм та 

передач, які 

передбача-

ється 

ретранслюв

ати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

30 хвилин  30 хвилин  30 хвилин  - - 

2 Культурно-мистецькі передачі - - - - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

- - - - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

9 годин  

36 хвилин 

 

3 години  

30 хвилин 

 

8 годин  

06 хвилин 

 

1 година  

30 хвилин 

 

- 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - -  - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - -  - 

8 

Інше: 

 

Реклама  

 

 

 

1 година  

48 хвилин  

    

 

 

- 

 

 

 

1 година  

48 хвилин  

    

 

 

- 

 

 

 

-  

елементи оформлення ефіру 3 хвилини - 3 хвилини - - 

анонси 3 хвилини - 3 хвилини - - 

 
телеторгівля 

- - - - - 

 

 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Кривша  

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

 19.10.2011 № 2477  

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

АТ „ОНІКС”, м. Харків 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне  

№ з/п 

Місцезнаходження 

передавача 
Частота / канал 

мовлення 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

1. 

вул. Варшавська, 5,  

м. Ковель, Волинська обл. 102,7 МГц 1,0 

м. Ковель та Ковельський, 

Старовижівський, Турійський 

райони 

2. 

вул. Словацького, 12, м. 

Луцьк, Волинська обл. 105,5 МГц 1,0 

м. Луцьк та Горохівський, 

Ківерцівський, Луцький, 

Рожищанський райони 

3. 
с. Підгайці, Волинська 

обл. 
102,4 МГц 0,1 с. Підгайці 

4. 

вул. Телевізійна,  

3-а м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл. 

104,7 МГц 1,0 

м. Кривий Ріг (міськрада) та 

Криворізький, Широківський 

райони 

5. 

вул. Паркова, 16,  

м. Краматорськ, Донецька 

обл. 

106,2 МГц 0,5 

м. Краматорськ (міськрада), 

м.Костянтинівка, міськради: 

Артемівськ, Добропілля, 

Дружківка, Красний Лиман, 

Слов’янськ та Артемівський, 

Добропільський, 

Олександрівський, 

Слов’янський райони 

6. 

гора  Терентин,  

с. Косівська Поляна, 

Закарпатська обл. 

105,1 МГц 0,5 

с. Косівська Поляна та 

Рахівський, Тячівський 

райони 

7. 
гора Товста,  

м. Хуст, Закарпатська обл. 
106,8 МГц 0,1 м. Хуст та Хустський район 

8. 

вул. Адмірала Нахімова, 6,  

м. Запоріжжя 
107,9 МГц 1,0 

м. Запоріжжя (міськрада) та 

Василівський, Вільнянський, 

Запорізький, Оріхівський 

райони 

9. 

вул. Глінки, 2,  

м. Кіровоград 

105,8 МГц 1,0 

м. Кіровоград (міськрада), 

Знам’янка (міськрада) та 

Знам’янський,  

Кіровоградський, 

Компаніївський, 

Маловисківський, 

Новогородківський райони 

10. 

вул. Корабельна, 19-а, 

 м. Первомайськ, 

Миколаївська обл. 105,5 МГц 0,5 

м. Первомайськ та 

Арбузинський, Врадіївський, 

Доманівський, 

Кривоозерський, 

Первомайський райони 

 11. 

вул. Леніна, 58,  

м. Карлівка,  

Полтавська обл. 

 

105,5 МГц 0,1 м. Карлівка 



12. 

вул. Залізнична, 7,  

м. Дубровиця, 

Рівненська обл. 
105,3 МГц 1,0 

м. Дубровиця та  

Дубровицький, 

Рокитнівський, 

Сарненський райони 

13. 

вул. Партизанська, 3, 

смт Зарічне,  

Рівненська обл. 

107,1 МГц 1,0 

смт Зарічне та 

Володимирецький, 

Зарічненський райони 

14. 

вул. Київська, 12,  

с. Антопіль,  

Рівненська обл.  

101,4 МГц 1,0 

м. Рівне та Гощанський, 

Здолбунівський, 

Рівненський райони 

15. 

вул. Червонозаводська, 

5, м. Конотоп,  

Сумська обл. 

107,1 МГц 0,1 м. Конотоп 

16. 
пл. Незалежності, 1,  

м. Суми 
105,1 МГц 1,0 

м. Суми (міськрада) та 

Сумський район 

17. 

вул. 15 Квітня, 6, 

м. Тернопіль 

104,9 МГц 0,5 

 м. Тернопіль та 

Збаразький, Зборівський, 

Козівський, 

Підволочиський, 

Теребовлянський, 

Тернопільський райони 

18. 

вул. Кудрі, 1,  

смт Чаплинка, 

Херсонська обл. 

106,4 МГц 0,1 смт Чаплинка 

19. 

вул. Грушевського, 46, 

м. Кам'янець-

Подільський, 

Хмельницька обл. 

102,8 МГц 1,0 

м. Кам’янець-Подільський 

та Дунаєвецький, 

Кам’янець-Подільський, 

Чемеровецький райони 

20. 

вул. Тернопільська, 17,  

м. Хмельницький 

102,5 МГц 1,0 

м. Хмельницький та 

Волочиський, Городоцький, 

Деражнянський, 

Красилівський, 

Летичівський, 

Старокостянтинівський, 

Старосинявський, 

Хмельницький, 

Ярмолинецький райони 

21. 

вул. Щорса, 12,  

м. Чернігів 101,3 МГц 0,5 

м. Чернігів та 

Куликівський, 

Чернігівський райони 

  

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення Національної ради  

 19.10.2011 № 2477 

 

 
Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення  

АТ „ОНІКС”, м. Харків 

 

 

 

Загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу.  

 

Загальний обсяг мовлення на частотах: 102,4 МГц у м. Підгайцях Волинської обл., 

105,1 МГц  у м. Косівській Поляні Закарпатської обл., 105,5 МГц у м. Первомайську 

Миколаївської обл., 106,8 МГц у м. Хусті Закарпатської обл. становить  по 12 годин на добу. 

Мовлення ведеться у відрізках часу: з 1-ї по 30-ту хвилину кожної години. 

 

 

 

 

 

 
Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Кривша  

 

 


