
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 415 

 

07.07.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 11 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «ГАЛИЧИНА», м. Львів,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01162-м від 20.06.2018) 

(ефірне, позивні: «FM Галичина») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», 

м. Львів (місцезнаходження: вул. Сихівська, 8, м. Львів, 79066; директор Ольга 

Віталіївна Когут), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01162-м від 

20.06.2018 (ефірне регіональне радіомовлення з використанням 2 частот: 102,3 

МГц у с. Лозовій Тернопільської обл., потужність передавача – 0,5 кВт, та 89,8 

МГц у м. Луцьку, потужність передавача – 0,25 кВт, обсяг мовлення – по 24 

години на добу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера), пов’язаних осіб, складу редакційної ради, 

керуючись статтями 1, 12, 31, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 01162-м від 20.06.2018 (дата 

видачі бланка ліцензії 22.03.2019) та додатки 1, 2 (дата видачі додатків 

22.03.2019) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», м. Львів, у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), пов’язаних осіб, складу редакційної ради, зокрема зазначивши в 

ліцензії: 

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Шумило Ігор Степанович. 

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 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», м. Львів, плату за внесення до 

ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна 

місцезнаходження ТРО, кінцевого бенефіціарного власника (контролера), 



пов’язаних осіб, складу редакційної ради – в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», м. Львів, переоформлені ліцензію на 

мовлення НР № 01162-м від 20.06.2018 та додатки 1, 2. Строк дії ліцензії на 

мовлення залишається без змін – до 20.06.2025. 

4. При видачі переоформлених ліцензії на мовлення НР № 01162-м від 

20.06.2018 та додатків 1, 2 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА»,  

м. Львів, попередні ліцензія на мовлення НР № 01162-м від 20.06.2018 (дата 

видачі бланка ліцензії 22.03.2019) та додатки 1, 2 (дата видачі додатків 

22.03.2019) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 
 


