
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2653 

 

15.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 44 

 

Про заяви ТОВ «ТРК ОНЮА «АКАДЕМІЯ», м. Одеса,  

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00083-м від 12.02.2010) 

(ефірне, позивні: «Радіо Академія») 

 

Розглянувши заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ОДЕСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ «АКАДЕМІЯ», м. Одеса 

(місцезнаходження: Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, 65009; генеральний 

директор Олександр Олександрович Филиппов), про переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 00083-м від 12.02.2010 (ефірне, місцеве радіомовлення з 

використанням частоти 100,4 МГц у м. Одесі, потужність передавача – 1,0 кВт, 

обсяг мовлення –  24 години на добу) у зв’язку  з реорганізацією ТОВ «ТРК 

ОНЮА «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, шляхом виділу ТОВ «РАДІО МАЯК»,  

м. Одеса, зміною назви організації, засновника, керівника, редакційної ради, 

наглядової ради та зміною оператора телекомунікацій, керуючись статтями 12, 

28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 

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

радіомовлення», враховуючи зміну складу пов’язаних осіб, коду ЄДРПОУ, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити бланк ліцензії на мовлення НР № 00083-м від 12.02.2010 

(дата видачі бланка ліцензії 12.12.2014), додатки 1 (дата видачі додатка 

16.09.2016), 2 (дата видачі додатка 14.07.2015), 5 (дата видачі додатка 

08.08.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00083-м від 12.02.2010 ТОВ «ТРК 

ОНЮА «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, у зв’язку  з реорганізацією ТОВ «ТРК ОНЮА 

«АКАДЕМІЯ», м. Одеса, шляхом виділу ТОВ «РАДІО МАЯК», м. Одеса, 

зміною назви організації, засновника, керівника, редакційної ради, наглядової 

ради, складу пов’язаних осіб, коду ЄДРПОУ, оператора телекомунікацій, 

зазначивши в ліцензії: 

- оператор телекомунікацій: ТОВ «ТРК ОНЮА «АКАДЕМІЯ», м. Одеса; 

- код ЄДРПОУ: 40948856; 

- керівник: Валентин Андрійович Федоров; 

- строк дії ліцензії залишається без змін: з 12.02.2010 до 13.02.2017. 



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 ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО МАЯК», м. Одеса, плату за 

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

реорганізація ТОВ «ТРК ОНЮА «АКАДЕМІЯ», м. Одеса, шляхом виділу ТОВ 

«РАДІО МАЯК», м. Одеса, зміна назви організації, засновника, керівника, 

редакційної ради, наглядової ради, складу пов’язаних осіб, коду ЄДРПОУ, 

оператора телекомунікацій – у розмірі двох мінімальних заробітних плат на 

момент прийняття рішення. 

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

ТОВ «РАДІО МАЯК», м. Одеса, переоформлені бланк ліцензії на мовлення  

НР № 00083-м від 12.02.2010 та додатки 1, 2, 5 до ліцензії на мовлення  

НР № 00083-м від 12.02.2010.  

4. При видачі ТОВ «РАДІО МАЯК», м. Одеса, переоформлених бланка 

ліцензії на мовлення НР № 00083-м від 12.02.2010 та додатків 1, 2, 5 до ліцензії 

на мовлення НР № 00083-м від 12.02.2010 попередні бланк ліцензії на мовлення 

НР № 00083-м від 12.02.2010 (дата видачі бланка ліцензії 12.12.2014), додатки 1 

(дата видачі додатка 16.09.2016), 2 (дата видачі додатка 14.07.2015), 5 (дата 

видачі додатка 08.08.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00083-м від 12.02.2010 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 
 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


