
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 360 

 

17.06.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 10 
 

Про заяву ТОВ «СТУДІЯ «1. ФМ», м. Чернігів, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01574-м від 

03.12.2019) (ефірне, позивні: «Onefm») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТУДІЯ «1.ФМ», м. Чернігів (місцезнаходження:                  

вул. Реміснича, 49, оф. 32, м. Чернігів, 14000; директор Денис Анатолійович 

Пєняєв), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01574-м від 03.12.2019 

(ефірне радіомовлення з використанням 6 радіоканалів по Україні, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження 

передавачів та впорядкуванням 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», Постановою Верховної Ради України «Про утворення та 

ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, враховуючи висновки УДЦР№ № 

311-74-0333257 від 15.12.2021; 314-74-0316739 від 12.05.2021, Національна рада 
 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 03.12.2019) до ліцензії на 

мовлення НР № 01574-м від 03.12.2019 ТОВ «СТУДІЯ «1.ФМ», м. Чернігів, у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів та впорядкуванням території 

розповсюдження програм, зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – 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 ТОВ 

«СТУДІЯ «1.ФМ», м. Чернігів, плату за внесення до ліцензії змін, які не 

впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавачів та 

впорядкування території розповсюдження програм – у розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 



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

ТОВ «СТУДІЯ «1.ФМ», м. Чернігів, переоформлений додаток 3 до ліцензії на 

мовлення НР № 01574-м від 03.12.2019. 

4. При видачі ТОВ «СТУДІЯ «1.ФМ», м. Чернігів, переоформленого додатка 

3 до ліцензії на мовлення НР № 01574-м від 03.12.2019 попередній додаток 3 

(дата видачі додатка 03.12.2019) до ліцензії на мовлення НР № 01574-м від 

03.12.2019 вважається недійсним та вилучається. 

       5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

17.06.2022 № 360 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «СТУДІЯ «1.ФМ», м. Чернігів 

 

Територіальна категорія мовлення: місцеве 

№  

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота / 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  Чернігівська обл., 

Ніжинський р-н,  

м. Бобровиця,  

вул.  Мольченка, 122 

88,9 МГц 0,1 

м. Бобровиця та територія Бобровицької 

міської територіальної громади Ніжинського 

району 

2.  Чернігівська обл., 

Прилуцький 

р-н, смт Парафіївка, вул. 

Мазепи, 11-а 

90,2 МГц 0,1 

смт Парафіївка та території Ічнянської міської, 

Парафіївської селищної територіальних 

громад Прилуцького району 

3.  Чернігівська обл., 

Чернігівський район, 

смт Гончарівське, вул. 

Танкістів, 5/124, труба 

90,7 МГц 0,1 

смт Гончарівське та території Гончарівської, 

Михайло-Коцюбинської селищних 

територіальних громад Чернігівського району 

4.  Чернігівська обл.,  

Ніжинський р-н, 

м. Носівка,  

вул. Центральна, 20 

91,3 МГц 0,1 

м. Носівка та території Носівської міської, 

Мринської сільської територіальних громад 

Ніжинського району  

5.  

м. Чернігів,  

вул. Реміснича, 53-б 
92,0 МГц 0,1 

м. Чернігів та території Чернігівської міської, 

Куликівської, Михайло Коцюбинської, 

Седнівської селищних, Іванівської, Киїнської, 

Киселівської, Новобілоуської сільських 

територіальних громад Чернігівського району 

6.  
Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н,  

смт Срібне,  

вул. Миру, 33 

101,7 МГц 0,1 

смт Срібне та території Срібнянської, 

Талалаївської селищних територіальних 

громад Прилуцького району  

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 
 


