
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 637 

 

25.04.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 13 

 
Про заяви (від 15.05.2017 вх. № 4/665, від 04.07.2018 вх. № 4/680, від 20.11.2018 вх. № 4/1070) 

ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00204-м від 15.06.2011) 

(ефірне, позивні: «РАДИО ПЯТНИЦА») 

 

Розглянувши заяви (від 15.05.2017 вх. № 4/665, від 04.07.2018 вх. № 4/680, 

від 20.11.2018 вх. № 4/1070) ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113, директор Максим Валерійович Варламов), 

про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00204-м від 15.06.2011 (ефірне 

загальнонаціональне радіомовлення з використанням 53 радіочастот по Україні; 

обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження 

передавачів на частотах: 90,6 МГц у м. Луцьку, 89,8 МГц у м. Сумах, 100,2 МГц 

у м. Черкасах, 102,8 МГц у м. Краматорську Донецької обл., 101,4 МГц у  

м. Одесі, 103,0 МГц у м. Харкові, 104,4 МГц у м. Херсоні, уточненням території 

розповсюдження програм (перейменуванням районів та населених пунктів) 

(заява від 15.05.2017 вх. № 4/665), кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) та переліку пов’язаних осіб (заява від 04.07.2018 вх. № 4/680), 

місцезнаходження передавачів на частотах: 103,9 МГц у м. Чернігові, 105,0 МГц 

у м. Хмельницькому (заява від 20.11.2018 вх. № 4/1070), беручи до уваги позов 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) по справі № 826/13530/17 про анулювання ліцензії НР  

№ 00204-м від 15.06.2011 в Окружному адміністративному суді (далі – ОАС) 

міста Києва (ухвалою ОАС від 11.01.2018 зупинено провадження у справі до 

набрання законної сили рішенням у справі № 826/16345/17 про результати 

позапланової перевірки), керуючись статтями 13, 14, 17, 18, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Відкласти розгляд заяв (від 15.05.2017 вх. № 4/665, від 04.07.2018 вх.  

№ 4/680, від 20.11.2018 вх. № 4/1070) ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00204-м від 15.06.2011 до вирішення 

питання по справі № 826/13530/17 про анулювання ліцензії НР № 00204-м від 

15.06.2011 в Окружному адміністративному суді (далі – ОАС) міста Києва 

(ухвалою ОАС від 11.01.2018 зупинено провадження у справі до набрання 



законної сили рішенням у справі № 826/16345/17 про результати позапланової 

перевірки) в судовому порядку. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

ліцензування. 

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 

 


