
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 909 

 

30.07.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01052-м від 31.03.2017) 

(проводове, ефірне, супутникове,  

багатоканальне, позивні: «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 

 

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

Мельникова, 42, м. Київ, 04119, голова правління Зурабі Григорович Аласанія), 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01052-м від 31.03.2017 

(проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне (радіомовлення), позивні: 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів: у   

с. Кортелісах Волинської обл. на частоті 88,9 МГц, у м. Мукачевому 

Закарпатської обл. на частоті 97,3 МГц, у м. Оріхові Запорізької обл. на частоті 

100,1 МГц, у смт Добровеличківці Кіровоградської обл. на частоті 90,7 МГц, у  

м. Новоукраїнці Кіровоградської обл. на частоті 104,8 МГц, у смт Високопіллі 

Херсонської обл. на частоті 103,0 МГц, у м. Кременці Тернопільської обл. на 

частоті 107,9 МГц, у м. Шумську Тернопільської обл. на частоті 101,6 МГц, у  

смт Красному Львівської обл. на частоті 0,936 МГц, у м. Ізмаїлі Одеської обл. на 

частоті 1,404 МГц, у смт Іванкові Київської обл. на частоті 95,4 МГц, 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», офіційними даними Державної служби статистики на 

01.01.2020 (чисельність наявного населення України), враховуючи висновки та 

дозволи УДЦР № 314-07-0270718, № ЗМ-21-0353947, № ЗМ-23-0353766, № 314-

35-0268311, № ЗМ-35-0558868, № 314-65-0269808, № ЗМ-61-0354610, № ЗМ-61-

0446721, № ЗМ-46-0354693, № ЗМ-51-0394894, № 314-32-0295108, враховуючи 

зміну потужності передавача у смт Красному Львівської обл. на частоті 0,936 

МГц з 1000 кВт до 500 кВт згідно дозволу УДЦР № ЗМ-46-0354693, Національна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-м від 31.03.2017)» на 

наступні засідання Національної ради у зв’язку з необхідністю доопрацювання. 



2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 


