
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1124 

 

15.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 

 
Про заяву ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА»,  

м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення (НР № 00413-м від 18.09.2008) 

(ефірне, позивні: «Радіо ЄС») 

 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ (місцезнаходження: вул. Саксаганського, 

91, кв. 5, м. Київ, 01032; генеральний директор Богдан Миколайович 

Болховецький), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00413-м 

від 18.09.2008 (ефірне загальнонаціональне радіомовлення, мережа з 12 

радіочастот, обсяг мовлення – по 24 години на добу), керуючись статтями 31, 

33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 

01.01.2015 (чисельність наявного населення України), враховуючи уточнення 

території розповсюдження програм та місцезнаходження передавачів у  

м. Ужгороді на частоті 102,4 МГц і у м. Львові на частоті 101,3 МГц згідно з 

дозволами УДЦР №ЗМ-21-0174692, №ЗМ-46-0174695, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00413-м від 

18.09.2008 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, та видати ліцензію на мовлення на 

новому бланку з використанням 12 радіочастот з урахуванням уточнення 

території розповсюдження програм та місцезнаходження передавачів у  

м. Ужгороді на частоті 102,4 МГц і у м. Львові на частоті 101,3 МГц, згідно з 

додатком 2 до рішення, зазначивши у ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «Радіо ЄС»; 

- 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 – по 24 години на добу; 

- оператори телекомунікацій – згідно з додатком 2 до рішення. 



2. Управлінню фінансової та 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 ПрАТ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, ліцензійний збір за видачу 

(продовження) ліцензії на мовлення з використанням 12 радіочастот, згідно з 

додатком 2 до рішення, територія розповсюдження програм – згідно з додатком 

2 до рішення, обсяг мовлення – по 24 години на добу. Врахувати коефіцієнт 

територіальних особливостей розповсюдження програм (n= згідно з додатком 2 

до рішення), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення 

та програмну концепцію мовлення. 

3. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати 

ліцензійного збору за продовження та після закінчення строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 00413-м від 18.09.2008. При видачі ліцензії на мовлення з 

продовженим строком дії попередня ліцензія НР № 00413-м від 18.09.2008 

вважається недійсною. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

15.07.2015 № 1124 

 
Програмна концепція мовлення 

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ 

 

І. Частка програм власного виробництва: 24 години на добу, 100%; 

ІІ. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

ІІІ. Формат: розважально-інформаційний; 

ІV. Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

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 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./ добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

4 години 4 години 4 години - - 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

3 години 

30 хвилин 

3 години 

30 хвилин 

3 години 

30 хвилин 

- - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 

20 хвилин 

1 година 

20 хвилин 

1 година 

20 хвилин 

- - 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

7 годин 

50 хвилин 

7 годин 

50 хвилин 

7 годин 

50 хвилин 

- - 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

- - - - - 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

2 години 

10 хвилин 

2 години 

10 хвилин 

2 години 

10 хвилин 

- - 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

- - - - - 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

- - - - - 

9 Інше: 

 

реклама 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин - - 

елементи оформлення ефіру 1 година 

10 хвилин 

1 година 

10 хвилин 

1 година 

10 хвилин 

- - 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

24 хвилини 24 хвилини 24 хвилини - - 

телеторгівля - - - - - 
 

 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 

зменшення на 30 %. 

 

 
Начальник управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення     /підпис/ Р. Кіфлюк  

  



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

15.07.2015 № 1124 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 
 

№

 

з/

п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потуж-

ність 

переда-

вача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

Коефіцієнт 

територіаль-

них 

особливостей 

розповсюд-

ження 

програм (n=) 

Оператор 

телекомуніка-

цій 

1.  м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 

100,0 МГц 4,0 м. Київ 

м. Ірпінь (міськрада),  

м. Бориспіль, м. Буча,  

м. Бровари, м. Васильків,  

м. Обухів (міськрада) та 

Бородянський, Баришівський, 

Бориспільський, Києво-

Святошинський, Броварський, 

Васильківський, 

Вишгородський, Макарівський, 

Обухівський, Фастівський 

райони 

300 

100 

Київська філія 

Концерну РРТ 

2.  м. Вінниця,  

Хмельницьке шосе, 82 

103,2 МГц 0,1 м. Вінниця та Вінницький 

район 

50 ПрАТ 

«РАДІОКОМ-

ПАНІЯ 

«ГАЛА»,  

м. Київ 

3.  м. Дніпропетровськ,  

пр-т Кірова, 93 

106,4 МГц 0,5 м. Дніпропетровськ 

(міськрада), 

м. Дніпродзержинськ 

(міськрада) та 

Дніпропетровський, 

Новомосковський, 

Синельниківський, 

Солонянський, Томаківський 

райони 

200 Дніпропетров-

ська філія 

Концерну РРТ 

4.  Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Телевізійна, 8-а 

100,2 МГц 4,0 м. Кривий Ріг (міськрада) та 

Криворізький, Апостолівський, 

Верхньодніпровський, 

Широківський, Нікопольський, 

П’ятихатський, Софіївський 

райони 

100 Дніпропетров-

ська філія 

Концерну РРТ 

5.  м. Донецьк,  

вул. Куйбишева, 61 

107,2 МГц 1,0 м. Донецьк (міськрада), 

м. Макіївка (міськрада), 

м. Горлівка (міськрада), 

м. Докучаєвськ (міськрада), 

м. Харцизьк (міськрада), 

м. Єнакієве (міськрада), 

м. Авдіївка та Маріїнський, 

Старобешівський, 

Ясинуватський райони 

200 Донецька філія 

Концерну РРТ 



6.  м. Запоріжжя,  

вул. Нахімова, 4 

100,3 МГц 1,0 
м. Запоріжжя (міськрада) та 

Запорізький, Василівський, 

Вільнянський, Оріхівський 

райони 

100 ПрАТ 

«РАДІОКОМ-

ПАНІЯ 

«ГАЛА»,  

м. Київ 

7.  м. Луганськ,  

вул. Херсонська, 7-а 

106,5 МГц 1,0 м. Луганськ (міськрада),  

м. Алчевськ, м. Краснодон 

(міськрада), м. Стаханов 

(міськрада) та Краснодонський, 

Лутугинський, Станично-

Луганський, Перевальський, 

Слов’яносербський, 

Новоайдарівський райони, 

Артемівський район Донецької 

області 

200 ТОВ «ТРК 

«ЛКТ плюс»,  

м. Луганськ 

8.  м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 3, вежа ОРТПЦ 

91,0 МГц 1,0 м. Одеса, м. Іллічівськ 

(міськрада), м. Южне, 

м. Теплодар та Біляївський, 

Овідіопольський, 

Комінтернівський райони 

200 ДП «Одеський 

ОРТПЦ»,  

м. Одеса 

9.  м. Сімферополь,  

вул. Крилова, 161 

107,8 МГц 0,1 м. Сімферополь (міськрада) та 

Сімферопольський район 

100 ПрАТ 

«РАДІОКОМ-

ПАНІЯ 

«ГАЛА»,  

м. Київ 

10.  м. Харків,  

вул. Дерев’янка, 1-а  

107,4 МГц 1,0 м. Харків, м. Люботин 

(міськрада) та Дергачівський, 

Зміївський, Вовчанський, 

Чугуївський, Харківський, 

Нововодолазький райони 

200 ДП 

«Харківський 

ОРТПЦ»,  

м. Харків 

11.  с. Холмець 

 Ужгородського району 

Закарпатської обл., 

вишка ДП «ТРК 

«Мукачево» 

102,4 МГц 1,0 
м. Ужгород, м. Чоп та 

Берегівський, Мукачівський, 

Перечинський, Ужгородський 

райони 

50 ПрАТ 

«РАДІОКОМ-

ПАНІЯ 

«ГАЛА»,  

м. Київ 

12.  м. Львів, вул. Високий 

замок, 9 

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

Городоцький, Жовківський, 

Пустомитівський, 

Перемишлянський, Кам’янка-

Бузький, Яворівський райони 

200 Львівська філія 

Концерну РРТ 

 

 
 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

 

Начальник управління фінансової та  

бухгалтерської служби     /підпис/ Т. Стороженко 

 

 


