
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 932 

 

15.07.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01063-м від 31.03.2017) 

(проводове, ефірне, супутникове,  

багатоканальне, позивні: «Радіо «Культура») 

 

Розглянувши заяву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НСТУ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Юрія Іллєнка, 42, м. Київ, 04119, голова правління 

Зурабі Григорович Аласанія), щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 01063-м від 31.03.2017 (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне 

(радіомовлення), позивні: «Радіо «Культура») у зв’язку зі зміною: потужності 

передавача з 0,5 кВт до 1,0 кВт та території розповсюдження програм на частоті 

89,5 МГц у м. Полтаві, потужності передавача з 0,25 кВт до 0,5 кВт та території 

розповсюдження програм на частоті 90,9 МГц у м. Ніжині Чернігівської обл., 

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», Законом України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», Постановою Верховної Ради України «Про утворення 

та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, офіційними даними Державної 

служби статистики на 01.01.2021 (чисельність наявного населення України), 

враховуючи висновки УДЦР: № 312-53-0319180 та № 311-74-0317057, 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 10.06.2021) до ліцензії на 

мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017 АТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, у зв’язку зі зміною: потужності 

передавача з 0,5 кВт до 1,0 кВт та території розповсюдження програм на частоті 

89,5 МГц у м. Полтаві, потужності передавача з 0,25 кВт до 0,5 кВт та території 

розповсюдження програм на частоті 90,9 МГц у м. Ніжині Чернігівської обл., 

згідно з додатком до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення 

розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою 



Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати АТ 

«НСТУ», м. Київ, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна потужності передавача з 0,5 кВт до 1,0 кВт та 

території розповсюдження програм на частоті 89,5 МГц у м. Полтаві, потужності 

передавача з 0,25 кВт до 0,5 кВт та території розповсюдження програм на частоті 

90,9 МГц у м. Ніжині Чернігівської обл. – провести новий розрахунок розміру 

ліцензійного збору ліцензії на мовлення з використанням частот: 89,5 МГц у  

м. Полтаві, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу, 

територія розповсюдження програм – згідно з додатком до рішення, 90,9 МГц у 

м. Ніжині Чернігівської обл., потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – 

24 години на добу, територія розповсюдження програм – згідно з додатком до 

рішення. Врахувати раніше сплачені суми, вагові коефіцієнти, які враховують 

територію мовлення N= згідно з додатком до рішення, розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, знижку для 

державних ТРО 90%. 

3. На підставі частини четвертої статті 31 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» АТ «НСТУ», м. Київ, звільняється від внесення плати за 

видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення. 

4. Враховуючи внесені зміни, видати АТ «НСТУ», м. Київ, переоформлений 

додаток 3 до ліцензії на мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017.  

5. При видачі АТ «НСТУ», м. Київ, переоформленого додатка 3 до ліцензії 

на мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017 попередній додаток 3 (дата видачі 

додатка 10.06.2021) до ліцензії на мовлення НР № 01063-м від 31.03.2017 

вважається недійсним та вилучається.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

15.07.2021 № 932 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,  

до яких вносяться зміни АТ «НСТУ», м. Київ 

 

FM частоти 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/         Тамара МИРОНЕНКО 

 
Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби   /підпис/        Тетяна СТОРОЖЕНКО 

 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача Частота/ 

канал 

мовлення  

(МГц) 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Ваговий 

коефіцієнт, 

який враховує 

територію 

мовлення (N) 

1.  
м. Полтава,  

пр-т Першотравневий, 26-а 
89,5 1,0 

м. Полтава та території 

Полтавського району 

 

50 

(м. Полтава) 

2.  
Чернігівська обл., м. Ніжин,  

вул. Носівський Шлях, 21 
90,9 0,5 

м. Ніжин та території 

Ніжинського району 

 

25 

(м. Ніжин) 


