
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1288 

 

20.11.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 
Про заяву НРКУ, м. Київ, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 00147-м від 06.11.2014) 

(ефірне, позивні: “Українське радіо”) 

 

Розглянувши заяву НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ,         

м. Київ (місцезнаходження: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001;  

в. о. генерального директора Анатолій Дмитрович Табаченко), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00147-м від 06.11.2014 (ефірне 

загальнонаціональне радіомовлення (програма УР-1) з використанням 20 

радіочастот, обсяг мовлення на частотах: 66,38 МГц у м. Бахмачі Чернігівської 

обл., 91,8 МГц у  м. Ковелі, 88,3 МГц у м. Луцьку, 100,3 МГц у  

м. Нововолинську Волинської обл. – по 24 години на добу, 104,9 МГц у  

м. Долинській Кіровоградської обл., 67,91 МГц у м. Барі (Мальчівці), 106,1 

МГц у смт Мурованих Курилівцях,  102,0 МГц у м. Немирові, 107,5 МГц у  

м. Іллінцях (Тягун), 66,86 МГц у м. Липовці, 104,2 МГц у м. Могилів-

Подільському, 69,11 МГц у м. Погребищі, 102,4 МГц у смт Чернівцях 

(Мазурівка), 72,98 МГц у м. Шаргороді, 101,8 МГц у м. Ямполі, будні дні - по 

21 годині 35 хвилин на добу у відрізках часу,  вихідні дні - по 21 годині 45 

хвилин на добу у відрізках часу, 107,5 МГц у смт Чечельнику Вінницької обл. – 

20 годин на добу у відрізках часу, 105,5 МГц у  м. Тульчині Вінницької обл. – 

21 година 29 хвилин середньодобово у відрізках часу, 67,34 МГц у м. Жмеринці 

та 69,62 МГц у смт Оратові Вінницької обл. – по 21 годині 21 хвилині 

середньодобово у відрізках часу, 68,12 МГц у смт Томашполі Вінницької обл. – 

21 година 25 хвилин середньодобово у відрізках часу) у зв’язку зі зміною 

керівника ТРО та оператора телекомунікацій на частоті 104.9 МГц у м. 

Долинській Кіровоградської обл., керуючись статтями 12, 23, 24, 27, 28, 31, 35 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 2 та 5 (дата видачі додатків 06.11.2014) до 

ліцензії на мовлення НР № 00147-м від 06.11.2014 НАЦІОНАЛЬНОЇ 

РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, у зв’язку зі зміною керівника ТРО та 

оператора телекомунікацій на частоті 104.9 МГц у м. Долинській 

Кіровоградської обл., зазначивши в ліцензії: 



- оператор телекомунікацій на частоті 104.9 МГц у м. Долинській 

Кіровоградської обл.: КП редакція Долинського РРМ, м. Долинська 

Кіровоградської обл. 

2. Управлінню фінансової та 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 НРКУ, м. Київ, плату за 

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

керівника ТРО та оператора телекомунікацій на частоті 104.9 МГц у  

м. Долинській Кіровоградської обл. – в розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

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

НРКУ, м. Київ, переоформлені додатки 2 та 5 до ліцензії на мовлення НР  

№ 00147-м від 06.11.2014. 

4. При видачі переоформлених додатків 2 та 5 до ліцензії на мовлення 

додатки 2 та 5 (дата видачі додатків 06.11.2014) до ліцензії на мовлення НР  

№ 00147-м від 06.11.2014 вважаються недійсними та вилучаються. 

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. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


