
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1074 

 

17.09.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 24 

 

Про розгляд листа ТОВ «ТРК «СТОЛИЦЯ», м. Київ, 

про тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення  

НР № 00272-м від 18.07.2016  

(ефірне РМ, позивні: «ПЕРЕЦЬ FM») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшов лист ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СТОЛИЦЯ», м. Київ (вх. № 16/3341 від 26.08.2020), про тимчасовий відступ 

від умов ліцензії на мовлення НР № 00272-м від 18.07.2016, зокрема про 

тимчасове зменшення потужності передавача до 0,5 кВт на частоті 105,5 МГц у 

м. Києві, у зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та недопущенням 

накопичення фінансової заборгованості за надані послуги ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ», м. Київ. 

Розглянувши лист ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ», м. Київ 

(вх. № 16/3341 від 26.08.2020), керуючись підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІ. 

Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, 

креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією 

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19», частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Визнати допустимими заявлені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ», м. Київ, зміни 

до умов ліцензії на мовлення НР № 00272-м від 18.07.2016, зокрема про 

тимчасове зменшення потужності передавача до 0,5 кВт на частоті 105,5 МГц у 

м. Києві.  

2. Дозволити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ», м. Київ, тимчасово відступити від 

умов ліцензії на мовлення НР № 00272-м від 18.07.2016 та затвердити на час 

карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, мовлення на частоті  

105,5 МГц у м. Києві з потужністю передавача – 0,5 кВт.  



3. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ», м. Київ, після 

завершення карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні 

дотримуватись умов, визначених ліцензією НР № 00272-м від 18.07.2016.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, представників Національної ради, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 
Голова     /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


