
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 726 

 

10.04.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 12 

 
Про заяву ДП «ТРО «ДОВІРА», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 1647-м від 20.09.2012) 

 

Розглянувши заяву ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ (юридична адреса:  

вул. Бастіонна, 15, м. Київ, 01014;  фактична адреса:  вул. Фрунзе, 104 «с»,  

м. Київ, 04080; директор Валентин Михайлович Резніченко), про 

переоформлення ліцензії на мовлення  НР № 1647-м від 20.09.2012 (ефірне 

радіомовлення з використанням 6 радіочастот, обсяг мовлення - по 24 години 

на добу, територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне) у зв’язку зі 

зміною місцезнаходження передавачів на  частотах: 101,8 МГц у м. Ялті; 90,2 

МГц у м. Луцьку; 102,3 МГц у м. Білій Церкві; 107,9 МГц у м. Бердянську, 

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

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

України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи лист від 

генерального директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, вх. № 16/1182 від 12.03.2013, 

висновки УДЦР № 314-01-0044844, № 314-07-0044845, № 314-32-0044846 від 

01.02.2013, № 314-23-0047727 від 25.02.2013, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 20.09.2012) до ліцензії 

на мовлення НР № 1647-м від 20.09.2012 ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження передавачів на  частотах:  101,8 МГц у  м. Ялті; 90,2 МГц у 

м. Луцьку; 102,3 МГц у м. Білій Церкві, 107,9 МГц у м. Бердянську, зазначивши 

у 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 ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ДОВІРА», м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення  змін, які не 



впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавачів 

на частотах: 101,8 МГц у  м. Ялті; 90,2 МГц у м. Луцьку; 102,3 МГц у м. Білій 

Церкві, 107,9 МГц у м. Бердянську - у розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

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

ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, переоформлені додатки  

1, 6 до ліцензії на мовлення НР № 1647-м від 20.09.2012. 

4. При видачі переоформлених додатків 1, 6 ДП 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ, додатки 1, 6 (дата видачі 

додатків 20.09.2012) до ліцензії на мовлення НР № 1647-м від 20.09.2012 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного 

розвитку, правового забезпечення. 

6. 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  

10.04.2013 № 726 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

 

ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

наземне ефірне та мережне мовлення 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  АР Крим,  

м. Ялта, 

Южнобережне 

шосе, 38 

 

101,8 

МГц 

 

 

0,1 

 

м. Ялта (міськрада)  

та Бахчисарайський район 

2.  Волинська обл., 

м. Луцьк,  

вул. Словацького, 

12 

 

90,2 

МГц 

 

 

0,25 

м. Луцьк  

та Луцький район 

3.  Закарпатська обл., 

м. Мукачеве,  

гора Павлова 

 

99,9 

МГц  

 

 

0,1 

м. Мукачеве  

та Мукачівський район 

4.  Запорізька обл., 

м. Бердянськ,  

вул. Руденка, 4 а 

 

107,9 

МГц  

 

 

0,1 

м. Бердянськ (міськрада)  

та Бердянський район 

5.  Київська обл.,  

м. Біла Церква,  

вул. Сухоярська, 16 

 

102,3 

МГц 

 

 

0,25 

м. Біла Церква  

та Білоцерківський район 

6.  Луганська обл., 

м. Стаханов,  

вул.  

Б. Хмельницького, 

19 

 

102,5 

МГц 

 

 

0,1 

м. Стаханов  

(міськрада) 


