
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1029 

 

25.07.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 18 

 

 

Про заяву ТОВ «ТРК КЛАС», 

м. Київ, щодо переоформлення  ліцензії на мовлення  

(НР № 01201-м від 23.10.2012) 

(ефірне, позивні: «Перець FM», «Стильное») 

 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК КЛАС», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. І. Мазепи, буд. 10, м. Київ, 01010, директор Андрій Станіславович Карпій), 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01201-м від 23.10.2012 

(ефірне загальнонаціональне радіомовлення з використанням 25 частот у 25 

населених пунктах, обсяг мовлення – по 24 години на добу, крім: у м. Донецьку 

на частоті 104,1 МГц – 18 годин на добу у відрізках часу мовлення, у 

м. Апостоловому Дніпропетровської обл. на частоті 101,8 МГц – 12 годин на 

добу у відрізках часу мовлення, у м. Первомайську Луганської обл. на частоті 

104,5 МГц – 12 годин 30 хвилин на добу у відрізках часу мовлення, у зв’язку зі 

зміною переліку пов’язаних осіб, перейменуванням населених пунктів та 

районів, вилученням частот: 104,1 МГц у м. Донецьку, 104,3 МГц у 

м. Сімферополі, 100,7 МГц у м. Керчі та 104,5 МГц у м. Первомайську  

Луганської обл., уточненням адреси місцезнаходження передавачів на частотах: 

107,5 МГц у м. Дубровиці Рівненської обл., 101,3 МГц у м. Запоріжжі, 

102,6 МГц у м. Сумах, 101,9 МГц у м. Херсоні, 101,3 МГц у м. Полтаві, 

керуючись статтями 1, 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», 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ, 

щодо переоформлення  ліцензії на мовлення (НР № 01201-м від 23.10.2012)» на 

наступні засідання Національної ради. 



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. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


