
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1890 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

Про заяву ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ,  

щодо переоформлення  ліцензії на мовлення  

(НР № 00204-м від 15.06.2011) 

(ефірне, позивні: «Радио пятница») 

 

Розглянувши заяву ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВИЙ ОБРІЙ»,  

м. Київ (місцезнаходження: вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113, директор 

Валентин Миколайович Мора), щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00204-м від 15.06.2011  (ефірне загальнонаціональне радіомовлення з 

використанням 53 частот по Україні; обсяг мовлення – по 24 години на добу) у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів на частоті 90,6 МГц у  

м. Луцьку, Р = 0,5 кВт; на частоті 89,8 МГц у м. Сумах, Р = 0,5 кВт;  на частоті 

100,2 МГц у м. Черкасах, Р = 0,25 кВт; на частоті 102,8 МГц у м. Краматорську 

Донецької обл., Р = 0,5 кВт; на частоті 101,4 МГц у м. Одесі, Р = 1,0 кВт; на 

частоті 103,0 МГц у м. Харкові, Р = 1,0 кВт; на частоті 104,4 МГц у м. Херсоні, 

Р = 1,0 кВт; вилученням частот в АР Крим: 88,6 МГц у м. Сімферополі,  

104,8 МГц у м. Керчі, 91,7 МГц у м. Севастополі, 102,7 МГц у м. Феодосії, 

106,5 МГц у смт Совєтському, 102,5 МГц у м. Ялті, 103,0 МГц у м. Джанкої; 

уточненням території розповсюдження програм (перейменуванням), зміною 

програмної концепції мовлення, керуючись статтями 31, 35 Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Законом 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», враховуючи висновки УДЦР № 314-65-0158665, № 311-63-

0148648, № 314-51-0131786, № 314-14-0127943, № 311-71-0163772, № 311-59-

0166721, № 311-07-0168512, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00204-м від 15.06.2011) 

(ефірне, позивні: «Радио пятница»)» на наступне засідання у зв’язку з потребою 

доопрацювання.  

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


