
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1078 

 

01.08.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 

 

Про заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 01063-м від 31.03.2017) 

(проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне,  

позивні: «Радіо «Культура») 

 

Розглянувши заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Мельникова, 42, м. Київ, 04119; голова правління (згідно ліцензії) – Зурабі 

Григорович Аласанія), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01063-м 

від 31.03.2017 (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне 

(радіомовлення)) у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавача у  

м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл. на частоті 102,8 МГц, 

перейменуванням назви населеного пункту на території розповсюдження 

програм на частоті 67,28 МГц у смт Ясногірці Донецької обл., керуючись 

статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 

та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України», Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», враховуючи висновок УДЦР № 312-68-0250789, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 04.04.2019) до ліцензії на 

мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавача у  

м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл. на частоті 102,8 МГц, 

перейменуванням назви населеного пункту на території розповсюдження 

програм на частоті 67,28 МГц у смт Ясногірці Донецької обл., згідно з додатком 

до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення 

розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою 



Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати ПАТ 

«НСТУ», м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не 

впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавача у 

м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл. на частоті 102,8 МГц, 

перейменування назви населеного пункту на території розповсюдження програм 

на частоті 67,28 МГц у смт Ясногірці Донецької обл. – у розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

3. На підставі частини четвертої статті 31 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» ПАТ «НСТУ», м. Київ, звільняється від внесення плати за 

видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення. 

4. Враховуючи внесені зміни, видати ПАТ «НСТУ», м. Київ, 

переоформлений додаток 3 до ліцензії на мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017. 

5. При видачі ПАТ «НСТУ», м. Київ, переоформленого додатка 3 до ліцензії 

на мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017 попередній додаток 3 (дата видачі 

додатка 04.04.2019) до ліцензії на мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017 

вважається недійсним та вилучається. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

01.08.2019 № 1078 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

на частотах: 102,8 МГц у м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл.  

та 67,28 МГц у смт Ясногірці Донецької обл. 

ПАТ «НСТУ», м. Київ 

 

 
 

 

Начальник управління радіочастотного 

 ресурсу та технічного контролю   /підпис/   Т. Мироненко 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  Хмельницька обл., 

м. Кам’янець-Подільський, 

вул. Соборна, 4 

102,8 МГц 1,0 

м. Кам’янець-Подільський та 

Дунаєвецький, Кам’янець-

Подільський, Чемеровецький райони 

2.  

Донецька обл., 

Краматорська міська рада, 

смт Ясногірка,  

вул. Лівобережна, 699-а 

67,28 МГц 1,0 

м. Краматорськ (міськрада),  

м. Костянтинівка, м. Бахмут 

(міськрада), м. Добропілля 

(міськрада), м. Дружківка (міськрада), 

м. Лиман (міськрада), м. Слов‘янськ 

(міськрада), м. Покровськ (міськрада) 

та Бахмутський, Добропільський, 

Костянтинівський, Покровський, 

Лиманський, Олександрівський, 

Слов'янський, Ясинуватський райони 

Донецької області та  

м. Ізюм, Барвінківський, Борівський, 

Ізюмський райони Харківської області 


