
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1529 

 

07.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 
 

 

Про заяву НТКУ, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00818-м від 01.02.2012) 

(ефірне, логотип: зображення вітрила) 
 

Розглянувши заяву НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; генеральний директор 

Зурабі Григорович Аласанія), про переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00818-м від 01.02.2012 (ефірне регіональне телебачення з використанням 

12 телеканалів в Одеській області, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів у м. Березівці на 46 ТВК, у  

смт Любашівці на 48 ТВК, у м. Кодимі на 42 ТВК, у м. Котовську  

(с. Вестерчани) на 50 ТВК, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

дозволи УДЦР:    № ТБ-51-0083984, № ТБ-51-0080344, № ТБ-51-0074985,  

№ ТБ-51-007495, лист УДЦР від 12.05.2016 № 80/09.3.1/07/6302, Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 01.01.2016) до ліцензії на 

мовлення НР № 00818-м від 01.02.2012 НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ 

УКРАЇНИ, м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів у             

м. Березівці на 46 ТВК, у смт Любашівці на 48 ТВК, у м. Кодимі на 42 ТВК, у  

м. Котовську (с. Вестерчани) на 50 ТВК, зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення у                 

м. Березівці на 46 ТВК, у смт Любашівці на 48 ТВК, у м. Кодимі на 42 ТВК, у  

м. Котовську (с. Вестерчани) на 50 ТВК – згідно з додатком до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати НТКУ, м. Київ, 

ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавачів у м. Березівці на  

46 ТВК, у смт Любашівці на 48 ТВК, у м. Кодимі на 42 ТВК, у м. Котовську         



(с. Вестерчани) на 50 ТВК – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення. 

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

НТКУ, м. Київ, переоформлений додаток 3 до ліцензії на мовлення  

НР № 00818-м від 01.02.2012. 

4. При видачі переоформленого додатка 3 до ліцензії на мовлення НТКУ, 

м. Київ, попередній додаток 3 (дата видачі додатка 01.01.2016) до ліцензії на 

мовлення НР № 00818-м від 01.02.2012 вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

6. 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 

до рішення Національної ради  

07.07.2016 № 1529 

 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, 

у м. Березівці на 46 ТВК, у смт Любашівці на 48 ТВК, у м. Кодимі на 42 ТВК, 

у м. Котовську (с. Вестерчани) на 50 ТВК 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

№ 

з/

п 

Місцезнаходження передавача Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  Одеська обл., м. Березівка (Вікторівська 

сільська рада, КБС № 1) 
46 ТВК 0,1 м. Березівка 

2.  Одеська обл., смт Любашівка,  

вул. Леніна, 81-а 
48 ТВК 0,1 смт Любашівка 

3.  Одеська обл., м. Кодима, 

вул. Комунарська, 36-а 
42 ТВК 0,1 м. Кодима 

4.  

Одеська обл., Котовський район, 

с. Вестерчани, вул. Ворошилова, 115-а 
50 ТВК 1,0 

м. Котовськ та Котовський, 

Кодимський, Балтський, 

Ананьївський, Красноокнянський 

райони 


