
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 596 

 

07.05.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 04.07.2019 № 681 «Про видачу ТОВ «УНА-1», м. Рівне 

(позивні: «Радіо УНА. Перша українська націоналістична хвиля»),  

дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «УНА-1», м. Рівне (позивні: «Радіо УНА. 

Перша українська націоналістична хвиля»), №16/2191 від 22.04.2020 про 

анулювання дозволу на тимчасове мовлення, виданого рішенням Національної 

ради від 04.07.2019 № 681 «Про видачу ТОВ «УНА-1», м. Рівне (позивні: «Радіо 

УНА. Перша українська націоналістична хвиля»), дозволу на тимчасове 

мовлення на територіях з особливим режимом мовлення» з використанням 

частот: 96,3 МГц у м. Бахмуті, 96,8 МГц у м. Дружківці, 91,8 МГц у м. 

Костянтинівці, 98,2 МГц на КПВВ «Мар'їнка»,  99,6 МГц у м. Покровську, 103,5 

МГц у смт Новотроїцькому Волноваського району Донецької області; 104,0 МГц 

у с. Бахмутівці Новоайдарського району, 93,9 МГц у смт Новотошківському 

Попаснянського району, 88,8 МГц на КПВВ Станиця Луганська, 101,8 МГц у с-

щі Широкому Станично-Луганського району Луганської області, керуючись 

Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Порядком видачі та анулювання 

дозволу на тимчасове мовлення, умовами дозволу та порядком здійснення 

нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення 

телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, затвердженим 

рішенням Національної ради від 01.03.2018 № 288, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 29.03.2018 за № 386/31838, зі змінами, Переліком 

адміністративно-територіальних одиниць, в яких шляхом наземного ефірного 

аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-

агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі 

дозволу, виданого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 

309-р, Національна рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Анулювати дозвіл на тимчасове мовлення з використанням частот: 96,3 

МГц у м. Бахмуті, 96,8 МГц у м. Дружківці, 91,8 МГц у м. Костянтинівці, 98,2 



МГц на КПВВ «Мар'їнка»,  99,6 МГц у м. Покровську, 103,5 МГц у смт 

Новотроїцькому Волноваського району Донецької області; 104,0 МГц у с. 

Бахмутівці Новоайдарського району, 93,9 МГц у смт Новотошківському 

Попаснянського району, 88,8 МГц на КПВВ Станиця Луганська, 101,8 МГц у с-

щі Широкому Станично-Луганського району Луганської області, виданий 

рішенням Національної ради від 04.07.2019 № 681 «Про видачу ТОВ «УНА-1», 

м. Рівне (позивні: «Радіо УНА. Перша українська націоналістична хвиля»), 

дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення». 

2. Викласти пункт 1 рішення Національної ради від 04.07.2019 № 681 «Про 

видачу ТОВ «УНА-1», м. Рівне (позивні: «Радіо УНА. Перша українська 

націоналістична хвиля»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення» у такій редакції: «1. Видати ТОВ «УНА-1», м. 

Рівне (позивні: «Радіо УНА. Перша українська націоналістична хвиля»), дозвіл 

на тимчасове мовлення з використанням частоти 100,0 МГц у м. Гірнику 

Донецької області.». 

3. Додаток до рішення Національної ради від 04.07.2019 № 681 «Про 

видачу ТОВ «УНА-1», м. Рівне (позивні: «Радіо УНА. Перша українська 

націоналістична хвиля»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення» викласти в новій редакції, згідно з додатком до 

цього рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне та представників Національної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення М. Онопрієнка. 
 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

07.05.2020 № 596 

 

Умови  дозволу на тимчасове мовлення  

 

Програма 

(позивні/логотип) 
Область 

Населений 

пункт 

Частота, 

МГц 

 

Р, 

кВт 

Місце 

встановлення 

передавача 

Територія розповсюдження програм 
Оператор 

телекомунікацій 

Програмна 

концепція 

мовлення згідно з 

ліцензією  

 

ТОВ «УНА-1»,  

м. Рівне 

(позивні: «Радіо УНА. 

Перша українська 

націоналістична хвиля») 

 

Донецька Гірник 100,0 0,5 

Селидівська  

міська рада,  

м. Гірник 

м. Гірник, м. Авдіївка,  

м. Вугледар, м. Мирноград (міськрада),  

м. Покровськ (міськрада), м. Новогродівка,  

м. Селидове (міськрада), м. Ясинувата та 

Покровський, Мар'їнський,  

Ясинуватський райони 

ТОВ «Телемережі 

України» 

НР №01499-м від 

10.05.2019 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю        /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 
 


