
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 481 

 

21.07.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00052-м від 29.01.2016) 

(ефірне, позивні: «РАДІО НВ») 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Кирилівська, 86, м. Київ, 04080, генеральний директор 

Олена Петрівна Вітер), щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00052-м від 29.01.2016 (ефірне загальнонаціональне радіомовлення з 

використанням 7 частот у 7 населених пунктах, обсяг мовлення – по 24 години 

на добу) у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, 

пов’язаних осіб, уточненням місцезнаходження передавачів на частотах: 

102,9 МГц у м. Ромни Сумської області та 102,7 МГц у м. Звенигородка 

Черкаської області, керуючись статтями 1, 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 засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», враховуючи дозволи УДЦР №№ ЗМ-71-0447021 від 23.04.2018 та 

ЗМ-59-0447020 від 23.04.2018, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додатки 1, 3 (дата видачі додатків 23.04.2021) до ліцензії 

на мовлення НР № 00052-м від 29.01.2016 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, у 

зв’язку зі зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, пов’язаних 

осіб, уточненням місцезнаходження передавачів на частотах: 102,9 МГц у  

м. Ромни Сумської області та 102,7 МГц у м. Звенигородка Черкаської області, 

зокрема зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу 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 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, плату за внесення до ліцензії 

змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна відомостей про 

кінцевого бенефіціарного власника, пов’язаних осіб, уточнення 

місцезнаходження передавачів на частотах: 102,9 МГц у м. Ромни Сумської 

області та 102,7 МГц у м. Звенигородка Черкаської області – в розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, переоформлені додатки 1, 3 

до ліцензії на мовлення НР № 00052-м від 29.01.2016. 

4. При видачі переоформлених додатків 1, 3 до ліцензії на мовлення  

НР № 00052-м від 29.01.2016 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА»,  

м. Київ, попередні додатки 1, 3 (дата видачі додатків 23.04.2021) до ліцензії на 

мовлення НР № 00052-м від 29.01.2016 вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

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  

21.07.2022 № 481 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 
№  

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота / 

канал 

мовлення  
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Територія розповсюдження програм 

1.  м. Чернівці,  

вул. Білицька, 6 

 

103,6 МГц 

 

0,5 

м. Чернівці та Хотинський, 

Новоселицький, Герцаївський, 

Глибоцький, Сторожинецький, 

Кіцманський та Заставнівський райони 

2. С Сумська обл., м. Шостка,  

вул. Свободи, 38 

 

101,9 МГц 

 

0,1 

м. Шостка та Шосткинський район 

3.  Сумська обл., м. Ромни, 

вул. Пролетарської 

солідарності, 37Д 

102,9 МГц 0,1 м. Ромни (міськрада) та Конотопський 

район 

4.  Сумська обл., 

м. Конотоп,  

вул. Червонозаводська, 5 

100,7 МГц 0,1 м. Конотоп (міськрада) та Конотопський 

район 

5.  Одеська обл., 

Подільський р-н, 

с. Вестерничани,  

вул. Ягорлицька, 115 А 

92,4 МГц 0,5 м. Подільськ та Подільський, Балтський, 

Ананьївський, Кодимський та Окнянський 

райони 

6.  Запорізька обл., м. Пологи, 

вул. Ломоносова, 36 

107,8 МГц 0,1 м. Пологи та Пологівський район 

7.  Черкаська обл., 

м. Звенигородка, 

вул. Пилипа Орлика, 42 

102,7 МГц 0,1 м. Звенигородка та Звенигородський район 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 
 


