
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1056  

 

29.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про заяву ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00161-м від 23.04.2013) 

(ефірне, позивні: «ПЕРЕЦЬ FM») 

 
Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК ОНІКС», м. Київ (місцезнаходження:  

вул. Павлівська, 29, кімн. 35, м. Київ, 01135; директор Юлія Вікторівна 

Смірнова), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00161-м від 

23.04.2013 (ефірне регіональне радіомовлення з використанням 22 радіочастот 

у 22 населених пунктах, обсяг мовлення – по 24 години на добу, крім частот: 

102,4 МГц у с. Підгайцях, 105,1 МГц у с. Косівській Поляні, 105,5 МГц у  

м. Первомайську, 106,8 МГц у м. Хусті – по 12 годин на добу у відрізках часу) у 

зв’язку зі зміною власників, пов’язаних осіб, місцезнаходження ТРО, керівника, 

складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, позивних, оператора 

телекомунікацій, вилученням частот: 106,8 МГц у м. Хусті, 102,4 МГц у  

с. Підгайцях, 105,3 МГц у м. Дубровиці, 107,1 МГц у м. Зарічному, 102,8 МГц у 

м. Кам’янці-Подільському, 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», офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного 

населення України), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену 

рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за  

№ 41/24818, уточнення назви ТРО, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00161-м від 23.04.2013 (дата 

видачі бланка ліцензії 31.08.2015) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.02.2016), 

2, 3 (дата видачі додатків 22.12.2014), 4, 5 (дата видачі додатків 22.08.2014) до 

ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ОНІКС», м. Київ, у зв’язку зі зміною власників, 

пов’язаних осіб, місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради, 

програмної концепції мовлення, позивних, оператора телекомунікацій, 

вилученням частот: 106,8 МГц у м. Хусті, 102,4 МГц у с. Підгайцях, 105,3 МГц 



у м. Дубровиці, 107,1 МГц у м. Зарічному, 102,8 МГц у м. Кам’янці-

Подільському, уточненням назви ТРО, зазначивши в ліцензії: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «Легкое и спокойное радио 

Relax»; 

- 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 – згідно з додатком 3 до 

рішення; 

- оператор телекомунікацій – ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ. 

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 

розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати ТОВ 

«ТРК ОНІКС», м. Київ: 

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

розмір ліцензійного збору: зміна власників, пов’язаних осіб, місцезнаходження 

ТРО, керівника, складу редакційної ради, позивних, оператора телекомунікацій, 

вилучення частот: 106,8 МГц у м. Хусті, 102,4 МГц у с. Підгайцях, 105,3 МГц у 

м. Дубровиці, 107,1 МГц у м. Зарічному, 102,8 МГц у м. Кам’янці-

Подільському, уточнення назви ТРО – в розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення; 

2.2. ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору (17 радіочастот, згідно з 

додатком 2 до рішення), врахувати раніше сплачену суму, вагові коефіцієнти, 

які враховують територію мовлення (N= згідно з додатком 2 до рішення), 

потужність передавачів – згідно з додатком 2 до рішення, обсяг мовлення – 

згідно з додатком 3 до рішення, розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію 

мовлення. 

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

«ТРК ОНІКС», м. Київ, переоформлені бланк ліцензії на мовлення НР № 00161-

м від 23.04.2013 та додатки 1, 2, 3, 4, 5. Строк дії ліцензії залишається без змін – 

до 23.04.2020. 

4. При видачі переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР № 00161-м 

від 23.04.2013 та додатків 1, 2, 3, 4, 5 до ліцензії на мовлення ТОВ «ТРК 

ОНІКС», м. Київ, попередні бланк ліцензії на мовлення НР № 00161-м від 

23.04.2013 (дата видачі бланка ліцензії 31.08.2015) та додатки 1 (дата видачі 

додатка 09.02.2016), 2, 3 (дата видачі додатків 22.12.2014), 4, 5 (дата видачі 

додатків 22.08.2014) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та 

вилучаються. 



5. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення зазначити такого кінцевого бенефіціарного 

власника (контролер): Черкашина Інна Анатоліївна. 

6. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

це рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням частот: 106,8 МГц у м. Хусті  

(с. Рокосово), потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин на 

добу (мовлення щодня з 1-ї по 30-ту хвилину кожної години), 102,4 МГц у  

с. Підгайцях, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 12 годин на 

добу (мовлення щодня з 1-ї по 30-ту хвилину кожної години), 105,3 МГц у  

м. Дубровиці, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на 

добу, 107,1 МГц у м. Зарічному, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг 

мовлення – 24 години на добу, 102,8 МГц у м. Кам’янці-Подільському, 

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

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

29.06.2017 № 1056  
 

 
Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 19 годин на добу, 79,16%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 

07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення) 

Частка пісень з 08.11.2016* з 08.11.2017* з 08.11.2018 

державною мовою не менше 25% не менше 25% не менше 25% 

іноземними мовами, які є офіційними 

мовами Європейського Союзу 

не менше 60% не менше 60% не менше 60% 

*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року. 

 

Формат: розважально-інформаційний; 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення 
№ 

з/п 

Структурні елементи програмного 

наповнення 

Мінімальний 

обсяг 

на добу 

 (год., хв./добу) 

Мінімальний обсяг 

власного продукту 

(год., хв./добу)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

15 хвилин 15 хвилин --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 15 хвилин 15 хвилин --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 15 хвилин 15 хвилин --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 16 годин 35 

хвилин 

16 годин 35 хвилин --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого 

мовлення)  

--- --- --- 

7 Підбірка музичних творів --- --- --- 

8 Фільмопоказ --- --- --- 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- 

 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 
зменшення на 30 % за частку національного аудіовізуального продукту.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ 

(частоти: 105,1 МГц у с. Косівській Поляні, 105,5 МГц у м. Первомайську) 

 

Загальний обсяг мовлення: 12 годин на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 7 годин на добу, 79,16%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 12 годин на добу, 100%; 

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 

07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення) 

Частка пісень з 08.11.2016* з 08.11.2017* з 08.11.2018 

державною мовою не менше 25% не менше 25% не менше 25% 

іноземними мовами, які є офіційними 

мовами Європейського Союзу 

не менше 60% не менше 60% не менше 60% 

*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року. 

 

Формат: розважально-інформаційний; 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення 
№ 

з/п 

Структурні елементи програмного 

наповнення 

Мінімальний 

обсяг 

на добу  

(год., хв./добу) 

Мінімальний обсяг 

власного продукту 

(год., хв./добу)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

Продукту 

 (год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

15 хвилин 15 хвилин --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 15 хвилин 15 хвилин --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 15 хвилин 15 хвилин --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 8 годин 15 

хвилин 

8 годин 15 хвилин --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого 

мовлення)  

--- --- --- 

7 Підбірка музичних творів --- --- --- 

8 Фільмопоказ --- --- --- 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- 

 
Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 

зменшення на 30 % за частку національного аудіовізуального продукту.  

 

 
Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/ О. Лисенкова 

  



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

29.06.2017 № 1056 

 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

 

№

 

з/

п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

Вагові 

коефіцієнти, які 

враховують 

територію 

мовлення (N=) 

1.  вул. Варшавська, 5, 

м. Ковель, 

Волинська обл. 

102,7 МГц 1,0 

м. Ковель та райони: 

Ковельський, Старовижівський, 

Турійський 

25 для м. Ковеля 

2.  вул. Словацького, 12, 

м. Луцьк, 

Волинська обл. 

105,5 МГц 1,0 

м. Луцьк та райони: 

Горохівський, Ківерцівський, 

Луцький, Рожищанський 

50 для м. Луцька 

3.  

вул. Перемоги, 1, 

м. Житомир 
101,3 МГц 1,0 

м. Житомир та райони: 

Андрушівський, Бердичівський, 

Житомирський, 

Коростишівський, 

Червоноармійський, 

Черняхівський, Чуднівський 

50 для  

м. Житомира 

4.  гора Терентин, 

м. Рахів, 

Рахівський район, 

Закарпатська обл. 

105,1 МГц 0,5 

с. Косівська Поляна та райони: 

Рахівський, Тячівський 

5 для м. Рахова 

5.  вул. Корабельна, 

19-а, 

м. Первомайськ, 

Миколаївська обл. 

105,5 МГц 0,5 

м. Первомайськ та райони: 

Арбузинський, Врадіївський, 

Доманівський, Кривоозерський, 

Первомайський 

25 для  

м. Первомайська 

6.  вул. Київська, 12, 

м. Антопіль, 

Рівненська обл. 

101,4 МГц 1,0 

м. Рівне та райони: Гощанський, 

Здолбунівський, Рівненський 

50 для м. Рівного 

7.  вул. Червонозаводська, 5, 

м. Конотоп, 

Сумська обл. 

107,1 МГц 0,1 

м. Конотоп 25 для  

м. Конотопа 

8.  
Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, 

с. Лозова, 

вул. Польова, 13 

104,9 МГц 0,5 

м. Тернопіль та райони: 

Збаразький, Зборівський, 

Козівський, Підволочиський, 

Теребовлянський, 

Тернопільський 

50 для  

м. Тернополя 

9.  вул. Кудрі, 1, 

смт Чаплинка, Херсонська 

обл. 

106,4 МГц 0,1 

смт Чаплинка 5 для  

смт Чаплинки 

10.  

м. Хмельницький, 

пр. Миру, 43 
102,5 МГц 1,0 

м. Хмельницький та райони: 

Волочиський, Городоцький, 

Деражнянський, Красилівський, 

Летичівський, 

Старокостянтинівський, 

Старосинявський, 

Хмельницький, Ярмолинецький 

50 для  

м. Хмельницького 



 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби    /підпис/ Т. Стороженко   

11.  

вул. Пальохи, 2, 

м. Черкаси 
91,0 МГц 1,0 

м. Черкаси (міськрада),                           

м. Золотоноша (міськрада) та 

райони: Золотоніський, 

Черкаський, Чорнобаївський 

50 для м. Черкас 

12.  вул. Телевізійна, 3-а, 

м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл. 

104,7 МГц 1,0 

м. Кривий Ріг (міськрада) та 

Криворізький, Широківський 

райони 

125 для  

м. Кривого Рогу 

13.  

вул. Паркова, 16, 

м. Краматорськ,  

Донецька обл. 

106,2 МГц 0,5 

м. Краматорськ (міськрада),                      

м. Костянтинівка, Артемівськ 

(міськрада), Добропілля 

(міськрада), Дружківка 

(міськрада), Красний Лиман 

(міськрада), Слов’янськ 

(міськрада) та райони: 

Артемівський, Добропільський, 

Олександрівський, Слов’янський 

50 для  

м. Краматорська 

14.  
вул. Моторобудівників, 48, 

м. Запоріжжя 
107,9 МГц 1,0 

м. Запоріжжя та райони: 

Василівський, Вільнянський, 

Запорізький, Оріхівський 

200 для  

м. Запоріжжя 

15.  

вул. Глінки, 2, 

м. Кіровоград 
105,8 МГц 1,0 

м. Кіровоград (міськрада), 

Знам’янка (міськрада) та райони: 

Знам’янський, Кіровоградський, 

Компаніївський, 

Маловисківський, 

Новгородківський 

50 для  

м. Кіровограда 

16.  пл. Незалежності, 1, 

м. Суми 
105,1 МГц 1,0 

м. Суми (міськрада) та Сумський 

район 

50 для м. Сум 

17.  просп. Перемоги, 20, 

м. Чернігів 
101,3 МГц 0,5 

м. Чернігів та прилеглі райони: 

Куликівський, Чернігівський 

50 для  

м. Чернігова 



Додаток 3 

до рішення Національної ради  

29.06.2017 № 1056 

 

 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення 

ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ 

 

 

 

Загальний обсяг мовлення становить по 24 години на добу, крім на частотах: 105,1 МГц 

у с. Косівській Поляні, 105,5 МГц у м. Первомайську – по 12 годин на добу. Мовлення у  

с. Косівській Поляні та у м. Первомайську здійснюється по 12 годин на добу щодня у 

відрізках часу: з 1-ї по 30-ту хвилину кожної години. 

 
 

 

 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/ О. Лисенкова 

 


