
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1300 

 

22.08.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 22 

 
Про анулювання ліцензії на мовлення  

ТОВ «ВОЗДВИЖЕНКА АРТC ХАУЗ», м. Київ  

(НР № 01311-м від 03.05.2018)  

(багатоканальне РМ, позивні: («Old Fashioned Radio») 

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЗДВИЖЕНКА АРТC ХАУЗ», м. Київ 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Воздвиженська, буд. 32, м. Київ, 

04071; директор Плех Лілія Миколаївна), щодо анулювання ліцензії на 

мовлення НР № 01311-м від 03.05.2018 (багатоканальне (радіомовлення), 

ефірна цифрова багатоканальна телемережа (стандарт T-DAB) з використанням 

радіочастотного ресурсу у м. Києві (2 програма), обсяг мовлення – 24 години на 

добу, строк дії ліцензії - до 03.05.2025), керуючись пунктом а) частини другої 

статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтею 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 01311-м від 03.05.2018 ТОВ 

«ВОЗДВИЖЕНКА АРТC ХАУЗ», м. Київ. 

2. Управлінню ліцензування вилучити ТОВ «ВОЗДВИЖЕНКА АРТC 

ХАУЗ», м. Київ, із Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення. 

3. Зобов’язати ТОВ «ВОЗДВИЖЕНКА АРТC ХАУЗ», м. Київ, повернути 

до Національної ради ліцензію на мовлення НР № 01311-м від 03.05.2018 

протягом десяти днів з дати прийняття цього рішення. 

4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

зазначене рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній 

телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у  

м. Києві (2 програма), обсяг мовлення - 24 години на добу, згідно з додатком до 

рішення. 

5. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово 

у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора 

телекомунікацій зазначеного ліцензіата про анулювання ліцензії на мовлення 

НР № 01311-м від 03.05.2018. 



6. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління представників Національної ради. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення Національної ради 

22.08.2019 № 1300 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення багатоканальної телемережі 
 

№ 

з/п 
Населений 

пункт 

Частотний 

блок 

(частота, 

МГц) 

Кількість 

програм 

Гранич-

ний обсяг 

мовлення 

однієї 

програми 

Потуж-

ність, 

кВт 

Місце встановлення 

передавача 

Оператор 

багатоканальної 

мережі 

Територія 

розповсюдження 

програм 

1.  

Київ 
7D 

(194,064) 

1 

(2 програма) 

24 години 

на добу 

2 вул. Дорогожицька, 10 

Концерн РРТ м. Київ 
2.  1 

вул. Саперно-

Слобідська, 20 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Т. Мироненко 


