
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1230 

 

06.07.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ,  

щодо переоформлення  ліцензії на мовлення  

(НР № 00446-м від 11.02.2013) 

(ефірне, позивні: «Радіо Шансон») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ 

(місцезнаходження: б-р Т. Шевченка, 54/1, 7 поверх, м. Київ, 01032, директор 

Анатолій Людвігович Євтухов), щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00446-м від 11.02.2013 (ефірне регіональне радіомовлення з 

використанням частот у 10 населених пунктах; обсяг мовлення – по 24 години 

на добу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів у м. Тернополі на 

частоті 90,8 МГц та у м. Ужгороді на частоті 87,9 МГц, керуючись статтями 31, 

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

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», враховуючи висновки УДЦР №№ 314-21-0155543 та 314-61-

0155382, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, 

додаток 3 (дата видачі додатка 17.10.2016) до ліцензії на мовлення  

НР № 00446-м від 11.02.2013 у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів 

у м. Тернополі на частоті 90,8 МГц та у м. Ужгороді на частоті 87,9 МГц, 

зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної мережі – 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 

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 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, ліцензійний збір за внесення 

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

місцезнаходження передавачів у м. Тернополі на частоті 90,8 МГц та у  



м. Ужгороді на частоті 87,9 МГц – у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, переоформлений додаток 3 до 

ліцензії на мовлення НР № 00446-м від 11.02.2013. 

4. При видачі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН», м. Київ, 

переоформленого додатка 3 до ліцензії на мовлення НР № 00446-м від 

11.02.2013 попередній додаток 3 (дата видачі додатка 17.10.2016) вважається 

недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

6. 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  

до рішення Національної ради  

06.07.2017 № 1230 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,  

багатоканальної мережі ТОВ «ТРК «ШАНСОН», м. Київ,  
у м. Тернополі на частоті 90,8 МГц та у м. Ужгороді на частоті 87,9 МГц 

 

Для наземного ефірного та мережного мовлення 

 
№ 

з/п 

місцезнаходження передавача 

(передавачів) 

частота 

(частоти) 

потужність 

передавача 

(передавачів) 

територія розповсюдження 

програм 

1. Закарпатська обл., Ужгородський 

р-н, с. Ярок, гора Токарня, вишка 

Концерну РРТ 

87,9 МГц 0,25 м. Ужгород та райони: 

Ужгородський, Перечинський 

2. Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, с. Лозова,  

вул. Польова, 13 

90,8 МГц 0,5 м. Тернопіль та райони: 

Збаразький, Зборівський, 

Козівський, Підволочиський, 

Теребовлянський, 

Тернопільський, Бережанський 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 


