
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 191 

 

12.02.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ІФ Медіа-

Груп», м. Київ, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення  (НР № 1697-м 

від 05.05.2010) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія «ІФ Медіа-Груп», м. Київ (місцезнаходження:  

вул. Срібнокільська, 8, кв. 394, м. Київ, 02095; генеральний директор Олександр 

Гнатович Поліщук), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1697-м від 

05.05.2010 (ефірне регіональне радіомовлення з використанням 7 радіочастот, 

обсяг мовлення: по 24 години на добу) у зв’язку з вилученням частоти 68,48 МГц 

у м. Ковелі, уточненням місцезнаходження передавача у м. Вінниці на частоті 

70,91 МГц, керуючись статтями 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 дозвіл УДЦР №ЗМ-

050084224, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1697-м від 05.05.2010 ТОВ 

«Телерадіокомпанія «ІФ Медіа-Груп», м. Київ, у зв’язку з вилученням частоти 

68,48 МГц у м. Ковелі, уточненням місцезнаходження передавача у м. Вінниці на 

частоті 70,91 МГц, зазначивши в ліцензії: 

- загальні 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 плати за переоформлення 

ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної 

послуги, нарахувати ТОВ «Телерадіокомпанія «ІФ Медіа-Груп», м. Київ, плату за 

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

вилучення частоти 68,48 МГц у м. Ковелі, уточнення місцезнаходження 

передавача у м. Вінниці на частоті 70,91 МГц – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 



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

ТОВ «Телерадіокомпанія «ІФ Медіа-Груп», м. Київ, переоформлену ліцензію на 

мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 

05.05.2017. 

4. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку врахувати це 

рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням частоти 68,48 МГц у м. Ковелі, потужність 

передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу. 

5. При видачі ТОВ «Телерадіокомпанія «ІФ Медіа-Груп», м. Київ, 

переоформленої ліцензії на мовлення на новому бланку, попередній бланк ліцензії 

вважається недійсним та вилучається. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби та правового забезпечення, науково-

технічного і частотного розвитку. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради І. Опілат. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Т.в.о. відповідального секретаря  

Національної ради     /підпис/  М. Фартушний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

12.02.2014 № 191 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «Телерадіокомпанія «ІФ Медіа-Груп», м. Київ 

 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота 

(МГц) 

Потуж-

ність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

1. 
м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 
69,68  1,0 

м. Київ,  м. Ірпінь (міськрада), 

 м. Буча, м. Бровари,  

м. Бориспіль, м. Васильків та 

райони: Бориспільський, 

Броварський, Васильківський, 

Вишгородський, Києво-

Святошинський, Обухівський 

2. 
м. Рівне (с. Антопіль,  

вул. Київська, 12) 
68,24  4,0 

м. Рівне та райони: Гощанський, 

Здолбунівський, Рівненський 

3. 
м. Вінниця,  

вул. Максимовича, 23 
70,91  2,0 м. Вінниця та область 

4. 
Житомирська обл.,  

с. Андріївка, вежа КРРТ 
70,04* 2,0 

с. Андріївка та райони: 

Андрушівський, Бердичівський, 

Житомирський, 

Коростишівський, 

Червоноармійський, 

Черняхівський, Чуднівський 

5. 

Хмельницька обл.,  

м. Городок,  

вул. Радянська, 1-А 

73,55* 0,25 

м. Городок та райони: 

Городоцький, Ярмолинецький, 

Чемеровецький, Волочиський 

6. 

Хмельницька обл.,  

м. Кам’янець-Подільський  

(с. Кульчіївці,  

вул. Центральна, 52/1) 

73,73* 0,25 

м. Кам’янець-Подільський та 

райони: Чемеровецький, 

Дунаєвецький, Кам’янець-

Подільський, Новоушицький 

*доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.12.2012 


