
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 95 

 

26.01.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 3 

 
Про заяву (вх. № 2/1379 від 21.12.2021)  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ  

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 01539-м від 28.10.2019) 

(ефірне, позивні: «Армія FM – військове радіо») 

 

Розглянувши заяву (вх. № 2/1379 від 21.12.2021) ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Грушевського, 30/1, м. Київ, 01021; начальник Віктор 

Михайлович Гром), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01539-м 

від 28.10.2019 (ефірне регіональне радіомовлення, 9 частот у 9 населених 

пунктах, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною докладних 

характеристик каналу мовлення, організаційно-технічних зобов’язань у м. 

Львові та території розповсюдження програм, 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 

01.01.2021 (чисельність наявного населення України), враховуючи Постанову 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 

№ 807-ІХ, висновок УДЦР № 311-46-0330274, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 22.04.2020) до ліцензії на 

мовлення НР № 01539-м від 28.10.2019 ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ 

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, м. Київ, у зв’язку зі зміною потужності 

передавача з 0,05 кВт до 0,25 кВт та території розповсюдження програм у м. 

Львові на частоті 92,4 МГц, 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 

ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, 

м. Київ, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які впливають на розмір 



ліцензійного збору: зміна потужності передавача з 0,05 кВт до 0,25 кВт та 

території розповсюдження програм у м. Львові на частоті 92,4 МГц – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору ліцензії на мовлення з 

використанням частоти 92,4 МГц у м. Львові, потужність передавача - 0,25 кВт, 

обсяг мовлення – 24 години на добу. Врахувати раніше сплачену суму, ваговий 

коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N= згідно з додатком до 

рішення), розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент 

прийняття рішення, зменшення на 90% для державних ТРО. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, 

м. Київ, переоформлений додаток 3 до ліцензії на мовлення НР № 01539-м від 

28.10.2019.  

4. При видачі переоформленого додатка 3 до ліцензії на мовлення 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, 

м. Київ, попередній додаток 3 (дата видачі додатка 22.04.2020) до ліцензії на 

мовлення НР № 01539-м від 28.10.2019 вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради В. Коваля. 
 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

26.01.2022 № 95 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, м. Київ, на 

частоті 92,4 МГц у м. Львові 

 
 

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) 

Потуж-

ність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Ваговий коефіцієнт, 

який враховує 

територію мовлення 

(N) 

1.  

м. Львів,  

вул. Високий Замок, 9 
92,4 0,25 

м. Львів та території 

Львівської міської, 

Куликівської, 

Новояричівської 

селищних, Давидівської, 

Зимноводівської, 

Мурованської, 

Оброшинської, 

Сокільницької, 

Солонківської сільських 

територіальних громад 

Львівського району  

 

200 

(м. Львів) 

 


