
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 886 

 

22.12.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 23  

 

Про видачу ТОВ «ТРК «МАТРІКС+», 

м. Харків (позивні: «NovaLine»), 

дозволу на тимчасове мовлення  

у період дії воєнного стану в Україні 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАТРІКС+»,  

м. Харків (позивні: «NovaLine»), вх. № 24а/66 від 14.12.2022, про видачу дозволу 

на тимчасове мовлення у м. Харкові (ефірне радіомовлення), керуючись статтею 

51  Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 14 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

розділом ІІІ Положення про особливості процедури ліцензування у період дії 

воєнного стану в Україні, затвердженого рішенням Національної ради 

від 29.09.2022 № 624, враховуючи лист-узгодження технічної можливості 

мовлення з постачальником електронних комунікаційних послуг, лист УДЦР 

від 15.11.2022 № 80/09.3.2/9062/22 про результати розрахунків ЕМС для 

тимчасового мовлення у м. Харкові, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАТРІКС+», м. Харків 

(позивні: «NovaLine»), дозвіл на тимчасове мовлення у період дії воєнного стану 

в Україні з використанням частоти 97,1 МГц у м. Харкові. 

2. Умови дозволу на тимчасове мовлення згідно з додатком до цього 

рішення. 

3. Строк дії дозволу на тимчасове мовлення – 1 рік з дати ухвалення 

рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, представників Національної 

ради, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

22.12.2022 № 886 

 

Умови дозволу на тимчасове мовлення  

 

Програма  

(логотип) 
Область 

Населений 

пункт 

Частота, 

МГц  

Р, 

кВт 

Місце 

встановлення 

передавача 

Територія розповсюдження 

програм 

Постачальник 

електронних 

комунікаційних 

послуг 

Програмна 

концепція 

мовлення 

згідно з 

ліцензією 

ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МАТРІКС+»  

(позивні: «NovaLine») 

Харківська Харків 97,1* 1 

м. Харків,  

вул. Дерев’янка, 

1А 

м. Харків та прилеглі 

райони 
Концерн РРТ 

НР № 01698-м 

від 08.12.2021 

  

*використання присвоєння радіочастоти можливе у період дії воєнного стану в Україні за умови не використання передавачів аналогового телевізійного 

мовлення 5 ТВК м. Харків, 5 ТВК м. Білопілля. 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю       /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 
 

 


