
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 851 

 

15.12.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 22 
 

Про заяву ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01718-м від 15.12.2021) 

(ефірне, позивні: «Перець FM», «Стильное») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК КЛАС», м. Київ (місцезнаходження: вул. І. 

Мазепи, буд. 10, м. Київ, 01010; директор Андрій Станіславович Карпій), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01718-м від 15.12.2021 (ефірне 

загальнонаціональне радіомовлення з використанням 8 частот, обсяг мовлення – 

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

м. Дніпрі, м. Черкасах, м. Олександрії, м. Коростені, с. Вестерничанах Одеської 

обл., постачальника електронних комунікаційних послуг на частоті 99,5 МГц у 

с. Вестерничанах Одеської обл., керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням 

про особливості процедури ліцензування у період дії воєнного стану в Україні, 

затвердженим рішенням Національної ради від 29.09.2022 № 624, враховуючи 

копії Розрахунків № 311-12-0345186, № 311-71-0339092, № 311-35-0340293,  

№ 314-18-0340325, № 311-51-0348292, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додатки 3, 5 (дата видачі додатків 15.12.2021) до ліцензії 

на мовлення НР № 01718-м від 15.12.2021 ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ, у зв’язку 

зі зміною місцезнаходження передавачів у м. Дніпрі, м. Черкасах, м. Олександрії, 

м. Коростені, с. Вестерничанах Одеської обл., постачальника електронних 

комунікаційних послуг на частоті 99,5 МГц у с. Вестерничанах Одеської обл., 

зокрема зазначивши в ліцензії: 

- місцезнаходження передавачів у м. Дніпрі, м. Черкасах, м. Олександрії,  

м. Коростені, с. Вестерничанах Одеської обл. – згідно з додатком до рішення; 

- постачальник електронних комунікаційних послуг на частоті 99,5 МГц у  

с. Вестерничанах Одеської обл. – Концерн РРТ. 

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 «ТРК КЛАС», м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які 

не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавачів 

у м. Дніпрі, м. Черкасах, м. Олександрії, м. Коростені, с. Вестерничанах Одеської 

обл., постачальника електронних комунікаційних послуг на частоті 99,5 МГц у 

с. Вестерничанах Одеської обл. – у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ, переоформлені додатки 3, 5 до ліцензії на мовлення 

НР № 01718-м від 15.12.2021. 

4. При видачі ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ, переоформлених додатків 3, 5 до 

ліцензії на мовлення НР № 01718-м від 15.12.2021 попередні додатки 3, 5 (дата 

видачі додатків 15.12.2021) 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. 

 
 

Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

15.12.2022 № 851 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення у м. Дніпрі, м. Черкасах,  

м. Олександрії, м. Коростені, с. Вестерничанах Одеської обл. 

ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ 

 

Для наземного ефірного та мережного мовлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

1. 

м. Дніпро, вул. Олеся 

Гончара, 5 
89,7 МГц 0,1 

м. Дніпро та території 

Дніпровської міської, 

Обухівської, Слобожанської 

селищних, Любимівської, 

Миколаївської, 

Новоолександрівської, Сурсько-

Литовської сільських 

територіальних громад 

Дніпровського району 

2.  

м. Черкаси,  

вул. Сумгаїтська, 8/1 
92,1 МГц 0,25 

м. Черкаси, м. Золотоноша та 

територія Золотоніської міської 

територіальної громади 

Золотоніського району, території 

Черкаської міської, 

Будищенської, Руськополянської, 

Червонослобідської сільських 

територіальних громад 

Черкаського району 

3.  

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія,  

вул. Заводська, 1 

90,7 МГц 0,1 

м. Олександрія та території 

Олександрійської міської, 

Новопразької, Пантаївської, 

Приютівської селищних 

територіальних громад 

Олександрійського району 

4.  
Житомирська обл.,                

м. Коростень,  

вул. Сергія Кемського, 

58А 

87,5 

МГц 
0,25 

м. Коростень та території 

Коростенської міської, 

Ушомирської сільської 

територіальних громад 

Коростенського району 

5.  
Одеська обл.,  

Подільський р-н,  

с. Вестерничани,  

вул. Ягорлицька, 115А, 

вишка 

99,5 МГц 0,1 

с. Вестерничани, 

 м. Подільськ та території 

Подільської міської, Слобідської 

селищної, Куяльницької сільської 

територіальної громади 

Подільського району 


