
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 604 

 

07.08.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 

Про заяву ТОВ «Радіо «Континент», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0253-м від 18.04.2006; 

ефірне, позивні: «Радіо «Ренесанс») 

 

9 липня 2014 року до Національної ради  надійшла заява Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Радіо «Континент», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. Нагірна, 25-27, оф. 83, м. Київ, 04107; директор Андрій Миколайович 

Соломаха), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0253-м від 

18.04.2006 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 94.2 МГц у 

м. Києві, Р=1.0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною 

позивних. 

Відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть 

бути, серед іншого, наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні 

параметри мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії.   

Моніторингом від 16.07.2014 відповідно до ліцензії НР № 0253-м від 

18.04.2006 зафіксовано в ефірі ТОВ «Радіо «Континент», м. Київ, позивні:  

«RABINOVICH fm».   

Таким чином, компанія, не дочекавшись розгляду Національною радою 

питання про переоформлення ліцензії та ухвалення відповідного рішення, 

самостійно розпочала мовлення з новими  вихідними даними, що є порушенням 

ч. 7 ст. 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

 Керуючись статтями 23, 24, 27, 31, 35, 72 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми 

ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 

2014 року за № 41/24818, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Оголосити попередження ТОВ «Радіо «Континент», м. Київ,  у зв’язку з 

порушенням ч. 7 ст. 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0253-м від 18.04.2006 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Радіо «Континент», м. Київ, у 

зв’язку зі зміною позивних, зазначивши в ліцензії: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «RABINOVICH fm». 



3. Управлінню 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 ТОВ «Радіо «Континент», м. Київ, 

плату за внесення зміни до ліцензії, яка не впливає на розмір ліцензійного 

збору: зміна позивних – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення. 

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

«Радіо «Континент», м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення на новому 

бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – по 18.04.2020. 

5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення на новому бланку ТОВ 

«Радіо «Континент», м. Київ, попередній бланк ліцензії вважається недійсним 

та вилучається. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового 

забезпечення.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


