
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1135 

 

01.10.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

 

Про внесення змін до деяких рішень  

Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

 

 

Розглянувши клопотання АТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, вх. № 16/3570 від 17.09.2020, 

щодо внесення змін до дозволів на тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення від 09.10.2019 № 1459, від 09.10.2019 № 1460, 

від 09.10.2019 № 1461, від 20.11.2019 № 2001, від 05.12.2019 № 2041, від 

06.02.2020 № 135, від 27.02.2020 № 323, від 18.06.2020 № 723, від 18.06.2020  

№ 724, від 02.07.2020 № 782, від 16.07.2020 № 842, від 16.07.2020 № 843, від 

20.08.2020 № 944, від 20.08.2020 № 945 та від 03.09.2020 № 1008 у зв’язку із 

зміною найменування юридичної особи, 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), 

Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. У рішеннях Національної ради: 

від 09.10.2019 № 1459 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотип: «UA: 

ДОНБАС»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення»,  

від 09.10.2019 № 1460 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«ГОЛОС ДОНБАСУ», «Радіо «Промінь»), дозволу на тимчасове мовлення на 

територіях з особливим режимом мовлення»,  

від 09.10.2019 № 1461 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО. ПУЛЬС»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях 

з особливим режимом мовлення»,  



від 20.11.2019 № 2001 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура», «ГОЛОС 

ДОНБАСУ», «Українське радіо. Пульс», логотип: «UА: ПЕРШИЙ»), дозволу на 

тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення»,  

від 05.12.2019 № 2041 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: «Радіо 

«Культура»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим 

режимом мовлення»,  

від 06.02.2020 № 135 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотип: «UA: 

ПЕРШИЙ», «UА: ХЕРСОН»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення»,  

від 27.02.2020 № 323 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: «Радіо 

«Промінь»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення»,  

від 18.06.2020 № 723 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Українське радіо. Пульс»), дозволу на 

тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення»,  

від 18.06.2020 № 724 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотипи: «UA: 

ПЕРШИЙ», «UA: КУЛЬТУРА», «UA: ДОНБАС», «UA: Крим», «UA: 

ХЕРСОН»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення»,  

від 02.07.2020 № 782 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотип: «UA: 

Крим»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення»,  

від 16.07.2020 № 842 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення»,  

від 16.07.2020 № 843 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «РАДІО «ПРОМІНЬ»), дозволу на тимчасове мовлення 

на територіях з особливим режимом мовлення»,  

від 20.08.2020 № 944 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «РАДІО «ПРОМІНЬ», «РАДІО «КУЛЬТУРА», 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО. ПУЛЬС»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях 

з особливим режимом мовлення»,  

від 20.08.2020 № 945 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотипи: «UA: 

ПЕРШИЙ», «UA: КУЛЬТУРА», «UA: ДОНБАС», «UA: КРИМ»), дозволу на 

тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення»,  

від 03.09.2020 № 1008 «Про видачу ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотип: 

«UA:ПЕРШИЙ»), дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим 

режимом мовлення» та додатках до них слова «Публічне акціонерне товариство» 

та «ПАТ» замінити словами «Акціонерне товариство» та «АТ» відповідно. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, представників Національної 

ради, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

 

 



3. 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 

 
 


