
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1386 

 

17.07.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 
Про заяву ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОДТРК  

«КАРПАТИ», м. Івано-Франківськ, 

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 1147-м від 12.11.2003) 

 

Розглянувши заяву ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «КАРПАТИ», м. Івано-Франківськ (юридична та 

фактична адреси: вул. Січових Стрільців, 30-а, м. Івано-Франківськ, 76018; 

генеральний директор Іван Михайлович Ципердюк), щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 1147-м від 12.11.2003 (проводове, ефірне місцеве 

радіомовлення, перший канал проводового мовлення (УР-1) та 3 частоти: 71,24 

МГц у м. Івано-Франківську, 1,044 МГц та 103,6 МГц у смт Верховині Івано-

Франківської обл., обсяг мовлення – по 15 годин 20 хвилин на тиждень у 

відрізках часу, крім у м. Рогатині (програма УР-1) – 14 годин 40 хвилин на 

тиждень у відрізках часу) у зв’язку зі зміною назви ТРК, позивних, складу 

редакційної ради та територіальної категорії мовлення, керуючись статтями 24, 

27, 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 

24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, враховуючи План розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1147-м від 12.11.2003 

Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії, м. Івано-Франківськ, 

у зв’язку зі зміною назви ТРК, позивних, складу редакційної ради та 

територіальної категорії мовлення, зазначивши в ліцензії: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): інструментальний фрагмент 

пісні «Верховино, світку ти наш»; 

- територіальна категорія мовлення – регіональне; 

- періодичність, час, обсяги та сітка 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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОДТРК 



«КАРПАТИ», м. Івано-Франківськ, плату за внесення до ліцензії на мовлення 

змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна назви ТРК, 

позивних, складу редакційної ради та територіальної категорії мовлення - у 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОДТРК «КАРПАТИ», м. Івано-Франківськ, 

переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін – по 

12.11.2013. 

4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення, ліцензія НР № 1147-м 

від 12.11.2003 Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії,  

м. Івано-Франківськ, вважається недійсною та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, науково-

технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради Є. Баранова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

17.07.2013 № 1386 

 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОДТРК «КАРПАТИ», м. Івано-Франківськ 

 

 

Загальний обсяг мовлення становить по 15 годин 20 хвилин на тиждень, крім у м. Рогатині 

(програма УР-1) становить 14 годин 40 хвилин на тиждень. 

Мовлення здійснюється у відрізках часу:  

 
Понеділок – п’ятниця:  Субота: Неділя: 

06:45 – 06:55; 

08:10 – 08:30; 

15:40 – 16:00*; 

18:10 – 19:00; 

20:00 – 20:30. 

06:10 – 06:30; 

08:10 – 08:30; 

17:45 – 18:00; 

18:10 – 19:00; 

20:00 – 20:30. 

06:10 – 06:30; 

08:10 – 08:30; 

15:45 – 16:00; 

18:10 – 19:00; 

20:00 – 20:30. 
 

* крім вівторка та п’ятниці у м. Рогатині 

 
Начальник контрольно-  

аналітичного управління      /підпис/ О. Левчук 

 
 


