
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 657 

 

15.05.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 15 
 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 11.07.2012 № 984 

 

Про заяву ТОВ “ТРК КЛАС”, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0981-м від 30.10.2002) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “ТРК 

КЛАС”, м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Івана Мазепи, 10, м. Київ, 

01010; директор Андрій Станіславович Карпій), про переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 0981-м від 30.10.2002 (ефірне загальнонаціональне 

радіомовлення з використанням 27 радіочастот, обсяг мовлення – по 24 години 

на добу, крім на частоті 104.1 МГц у м. Донецьку – 18 годин на добу у відрізках 

часу, на частоті 101.8 МГц у м. Апостоловому Дніпропетровської обл. – 12 

годин на добу у відрізках часу, на частоті 104.5 МГц у м. Первомайську 

Луганської обл. – 12 годин 30 хвилин на добу у відрізках часу; мова: українська 

не менше 75%) у зв’язку з вилученням частоти 106.9 МГц у м. Карлівці 

Полтавської обл., уточненням території розповсюдження програм в усіх 

населених пунктах відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, 

зазначених в ліцензії, крім у м. Апостоловому Дніпропетровської обл., м. 

Первомайську Луганської обл., м. Керчі, АР Крим, керуючись статтями 12, 23, 

24, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 

01.01.2011 (чисельність наявного населення України), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1 та 6 (дата видачі додатків 23.07.2010) до 

ліцензії на мовлення НР № 0981-м від 30.10.2002 Товариства з обмеженою 

відповідальністю “ТРК КЛАС”, м. Київ, у зв’язку з вилученням частоти 106.9 

МГц у м. Карлівці Полтавської обл., уточненням території розповсюдження 

програм в усіх населених пунктах відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-

мовлення, зазначених в ліцензії, крім у м. Апостоловому Дніпропетровської 

обл., м. Первомайську Луганської обл., м. Керчі, АР Крим, та збільшення 

території розповсюдження програм в м. Артемівську, м. Красноармійську,                   



м. Краматорську, м. Шостці, м. Луганську, м. Кривому Розі, м. Знам’янці, 

зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з 

додатком до рішення. 

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 ТОВ “ТРК КЛАС”, м. Київ, плату 

за внесення змін до ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: вилучення частоти 106.9 

МГц у м. Карлівці Полтавської обл., уточнення території розповсюдження 

програм в усіх населених пунктах, зазначених в ліцензії, відповідно до 

фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, крім: у м. Апостоловому,  

м. Первомайську, м. Керчі, м. Артемівську, м. Красноармійську,  

м. Краматорську, м. Шостці, м. Луганську, м. Кривому Розі, м. Знам’янці – в 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору:  

- збільшення території розповсюдження програм в м. Артемівську – 

провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 106.6 МГц у м. Артемівську) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=30), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- збільшення території розповсюдження програм в м. Красноармійську – 

провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 100.7 МГц у м. Красноармійську) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=30), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- збільшення території розповсюдження програм в м. Краматорську – 

провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 105.7 МГц у м. Краматорську) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=50), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- збільшення території розповсюдження програм в м. Шостці – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 107.3 МГц у м. Шостці) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=30), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- збільшення території розповсюдження програм в м. Луганську – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 90.8 МГц у м. Луганську) з урахуванням раніше 



сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=100), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- збільшення території розповсюдження програм в м. Кривому Розі – 

провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 101.4 МГц у м. Кривому Розі) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=100), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- збільшення території розповсюдження програм в м. Знам’янці – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне радіомовлення з 

використанням частоти 100.7 МГц у м. Знам’янці) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=20), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

“ТРК КЛАС”, м. Київ, переоформлені додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення  

НР № 0981-м від 30.10.2002. 

4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення додатки 1 

та 6 (дата видачі додатків 23.07.2010) до ліцензії на мовлення НР № 0981-м від 

30.10.2002 вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Управлінням: науково-технічного і частотного розвитку та правового 

забезпечення підготувати матеріали щодо оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням частоти 106.9 МГц у м. Карлівці 

Полтавської обл., Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської 

служби, правового забезпечення. 

7. 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 

до рішення Національної ради 

15.05.2012 № 657 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

Товариства з обмеженою відповідальністю “ТРК КЛАС”, м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 
 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/канал 

мовлення  

Потужність 

передавача (кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  м. Артемівськ,  

вул. Чайковського,105 

106,6 МГц 0,4 м. Артемівськ (міськрада) та 

Артемівський район 

2.  м. Донецьк, вул. Артема, 

145-а 

104,1 МГц 1,0 м. Донецьк (міськрада), 

м. Макіївка (міськрада), 

м. Селидове (міськрада) та 

Амвросіївський, Волноваський, 

Мар’їнський, Старобешівський 

райони 

3.  м. Красноармійськ,  

мікр. Лазурний, 64 

100,7 МГц 0,4 м. Красноармійськ (міськрада) та 

Красноармійський район 

4.  м. Краматорськ,  

вул. Паркова, 16 

105,7 МГц 0,35 м. Краматорськ (міськрада), 

м. Слов’янськ (міськрада), 

м. Дружківка (міськрада) 

5.  м. Маріуполь,  

пр-т Леніна, 68 

105,8 МГц 1,0 м. Маріуполь (міськрада) та 

Володарський, Новоазовський, 

Першотравневий райони 

6.  м. Ясинувата (Донецьк), 

вул. Артема, 145-а 

100,0 МГц 1,0 м. Ясинува, м. Горлівка (міськрада), 

м. Дзержинськ (міськрада), м. 

Єнакієве (міськрада), м. Жданівка 

(міськрада), м. Харцизськ 

(міськрада), Ясинуватський район, 

м. Авдіївка, 

м. Кіровське 

7.  м. Харків, майдан 

Повстання, 7/8 

101,5 МГц 1,0 м. Харків, м. Люботин (міськрада) та 

Дергачівський, Зміївський, 

Нововодолазький, Харківський, 

Чугуївський райони 

8.  м. Дубровиця,  

вул. Залізнична, 7, вежа 

ОРТПЦ 

107,5 МГц 1,0 м. Дубровиця та Володимирецький, 

Дубровицький, Рокитнівський, 

Сарненський райони 

9.  м. Кіровоград,  

вул. Глінки, 2 

106,2 МГц 1,0 м. Кіровоград (міськрада) та 

Кіровоградський, Компаніївський, 

Маловисківський, Новгородківський 

райони 

10.  м. Запоріжжя,  

вул. Адмірала Нахімова, 6 

101,3 МГц 0,5 м. Запоріжжя (міськрада) та 

Васильківський, Вільнянський, 

Запорізький, Оріхівський райони 

11.  м. Херсон, вул. 49 

Гвардійської дівізії, 16, 

корп. 1 

101,9 МГц 1,0 м. Херсон (міськрада) та 

Білозерський, Голопристанський, 

Цюрупинський райони 

12.  м. Чернігів,  

пр-т Перемоги, 20 

102,9 МГц 0,5 м. Чернігів та Куликівський, 

Чернігівський райони 

13.  м. Сімферополь,  

вул. Крилова, 161 

104,3 МГц 1,0 м. Сімферополь (міськрада) та 

Бахчисарайський, 

Сімферопольський райони 



14.  м. Полтава,  

вул. Шведська, 2 

101,3 МГц 1,0 м. Полтава та Диканський, 

Машівський, Новосанжарський, 

Полтавський, Решетилівський, 

Чутівський райони 

15.  м. Суми,  

пл. Незалежності, 1, поверх 

17 

102,6 МГц 0,5 м. Суми (міськрада) та Сумський 

район 

16.  м. Мелітополь,  

вул. Б. Хмельницького, 70 

107,2 МГц 0,5 м. Мелітополь та Мелітопольський, 

Приазовський, Якимівський, 

Веселівський, Токмацький райони 

17.  м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62 104,1 МГц 0,5 м. Ізмаїл та Болградський, 

Ізмаїльський, Кілійський, 

Ренійський райони 

18.  м. Шостка, вул. Карла 

Маркса, 38 

107,3 МГц 0,2 м. Шостка та Шосткинський район 

19.  смт Зарічне,  

вул. Партизанська, 3 

104,9 МГц 1,0 смт Зарічне та Зарічненський район 

20.  м. Луганськ,  

вул. Херсонська, 7-а 

90,8 МГц 1,0 м. Луганськ (міськрада) та 

Краснодонський, Лутугинський, 

Слов’яносербський, Станично-

Луганський райони 

21.  м. Біла Церква,  

вул. Гординського, 2 

103,8 МГц 1,0 м. Біла Церква та Білоцерківський, 

Богуславський, Васильківський, 

Володарський, Рокитнянський, 

Сквирський, Таращанський, 

Фастівський райони 

22.  м. Апостолове,  

вул. Ветеранів, 6-а 

101,8 МГц 0,1 м. Апостолове 

23.  м. Первомайськ Луганської 

області,  

кв. ім. 60 років СРСР 

104,5 МГц 0,1 м. Первомайськ 

24.  м. Кривий Ріг,  

вул. Телевізійна, 3-а 

101,4 МГц 1,0 м. Кривий Ріг (міськрада) та 

Криворізький, Широківський 

райони 

25.  м. Керч,  

вул. Чернишевського, 47 

100,7 МГц 0,1 м. Керч 

26.  м. Знам’янка 

Кіровоградської області, 

вул. Мусоргського, 9 

100,7 МГц 0,3 м. Знам’янка (міськрада) та 

Знам’янський район 

 

 

Заступник начальника управління  

науково-технічного і частотного розвитку                  /підпис/                         О. Свістула 

 

 


