
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2825 

 

14.12.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 47 

 
Про заяву ПІІ у формі ТОВ „ТРК „НБМ”, м. Київ, 

щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення (НР № 0305-м від 04.04.2002) 

 

Розглянувши заяву Підприємства з іноземними інвестиціями у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „НБМ ”, м. Київ 

(юридична та фактична адреси: вул. Електриків, 26, м. Київ, 04176; генеральний 

директор Іван Дмитрович Адамчук), про продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 0305-м від 04.04.2002 (ефірне загальнонаціональне телебачення 

з використанням 36 каналів у 20 областях України, обсяг мовлення – по 24 

години на добу, окрім на 23 ТВК у м. Сімферополі – 16 годин на добу у 

відрізках часу мовлення, на 64 ТВК у м. Сумах – 21 година 30 хвилин на добу у 

будні та 21 година 45 хвилин на добу у вихідні дні у відрізках часу мовлення, 

на 36 ТВК у смт Первомайському – 10 годин на добу у відрізках часу мовлення, 

на 34 ТВК у с. Топільному, 22 ТВК у м. Нововолинську, 28 ТВК у м. Ковелі 

Волинської області – по 4 години на добу у відрізках часу мовлення; мова: 

українська не менше 95%), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України 

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність 

наявного населення України), враховуючи звернення (вих. № 32 від 06.12.2011) 

генерального директора ТРО Адамчука І. Д. з проханням при розгляді заяви 

про продовження строку дії ліцензії врахувати відмову від телеканалів: 41 ТВК 

у м. Кодимі Одеської обл.;  2 ТВК у м. Нових Маяках Одеської обл.; 31 ТВК у                

м. Ширяєвому Одеської обл.; 1 ТВК у м. Ічні Чернігівської обл.; 2 ТВК у                        

смт Червоному Маку, АР Крим,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Вилучити з ліцензії на мовлення НР № 0305-м від 04.04.2002 

Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ, телеканали:  41 ТВК у  

м. Кодимі Одеської обл.;  2 ТВК у м. Нових Маяках Одеської обл.; 31 ТВК у  

м. Ширяєвому Одеської обл.; 1 ТВК у м. Ічні Чернігівської обл.; 2 ТВК у  

смт Червоному Маку, АР Крим. 

2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0305-м від 04.04.2002 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ, на мовлення з 



використанням 31 телеканалу в 31 населеному пункті, згідно з додатком 2 до 

рішення; оформити програмну концепцію мовлення відповідно до рішення 

Національної ради № 1342 від 16.07.2008, зазначивши у ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (телебачення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): “5”; 

- строк дії ліцензії: 7 років; 

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до 

рішення. 

3. Оператор телекомунікацій – ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія 

„НБМ”, м. Київ. 

4. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати ПІІ у формі ТОВ 

„Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ, ліцензійний збір за видачу (продовження) 

ліцензії на мовлення з використанням 31 телеканалу в 31 населеному пункті, 

згідно з додатком 2 до рішення, територія розповсюдження програм – згідно з 

додатком 2 до рішення, обсяг мовлення – згідно з додатком 3 до рішення. 

Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм, 

згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення та програмну концепцію мовлення. 

5. Управлінням: науково-технічного і частотного розвитку та правового 

забезпечення підготувати матеріали щодо оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням 41 ТВК у м. Кодимі Одеської обл.,  

Р=0,1 кВт;  2 ТВК у м. Нових Маяках Одеської обл., Р=0,1 кВт; 31 ТВК у  

м. Ширяєвому Одеської обл., Р=0,1 кВт; 1 ТВК у м. Ічні Чернігівської обл., 

Р=0,01 кВт; 2 ТВК у смт Червоному Маку, АР Крим, Р=0,01 кВт, обсяг 

мовлення – 24 години на добу. 

 6. Зобов’язати ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ, 

забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням 

Національної ради. 

7. У міру готовності каналу або мережі мовлення до переходу на цифрове 

мовлення у межах цифрових контурів аналогові канали вилучаються для 

перерахунку на цифровий стандарт DVB-T2. 

8. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного 

збору за продовження, після закінчення строку дії ліцензії на мовлення                

НР № 0305-м від 04.04.2002. При видачі ліцензії з продовженим строком дії 

попередні додатки 1, 6, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 0305-м від 04.04.2002 

вилучаються та вважаються недійсними. 



9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового 

забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.1. 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 

 

Програмна концепція мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

(на 25 каналах у 25 населених пунктах, обсяг – по 24 години на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 95%; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 17 годин 48 хвилин на добу, 74.17%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 23 години 15 хвилин на добу, 96.87%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 45 хвилин на 

добу, 3.13% ( інформаційні програми Broadcasting Board of Governors “BBG”); 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

перед-

бачається 

ретран-

слювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

14 годин 55 

хвилин 

12 годин 53 

хвилини 

14 годин 10 

хвилин 

45 хвилин - 

2 
Культурно-мистецькі передачі 

1 година 15 

хвилин 

50 хвилин 1 година 15 

хвилин 

- - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 15 

хвилин 

50 хвилин 1 година 15 

хвилин 

- - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

- - - - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

3 години 36 

хвилин 

 

 

1 година 

 

3 години 36 

хвилин 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин - - 

анонси 40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин - - 

телеторгівля 
1 година 39 

хвилин 

55 хвилин 1 година 39 

хвилин 

- - 

 

 
Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління     /підпис/             О. Кривша 

 

 

 

 



Додаток 1.2. 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 
 

Програмна концепція мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

(64 ТВК у м. Сумах, будні дні, обсяг – 21 година 30 хвилин на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 95%; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 16 годин на добу, 74.42%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 20 годин 45 хвилин на добу, 96.51%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 45 хвилин на 

добу, 3.49% (інформаційні програми Broadcasting Board of Governors “BBG”); 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

перед-

бачається 

ретран-

слювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

13 годин 20 

хвилин 

11 годин 40 

хвилин 

12 годин 35 

хвилин 

45 хвилин - 

2 
Культурно-мистецькі передачі 

1 година 05 

хвилин 

40 хвилин 1 година 05 

хвилин 

- - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 05 

хвилин 

40 хвилин 1 година 05 

хвилин 

- - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

- - - - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

3 години 11 

хвилин 

 

 

1 година 

 

3 години 11 

хвилин 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин - - 

анонси 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин - - 

телеторгівля 
1 година 39 

хвилин 

50 хвилин 1 година 39 

хвилин 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

(64 ТВК у м. Сумах, вихідні дні, обсяг – 21 година 45 хвилин на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 95%; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 16 годин на добу, 73.56%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 21 година на добу, 96.55%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 45 хвилин на 

добу, 3.45% ( інформаційні програми Broadcasting Board of Governors “BBG”); 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

перед-

бачається 

ретран-

слювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

13 годин 35 

хвилин 

11 годин 40 

хвилин 

12 годин 50 

хвилин 

45 хвилин - 

2 
Культурно-мистецькі передачі 

1 година 05 

хвилин 

40 хвилин 1 година 05 

хвилин 

- - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 05 

хвилин 

40 хвилин 1 година 05 

хвилин 

- - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

- - - - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

3 години 11 

хвилин 

 

 

1 година 

 

3 години 11 

хвилин 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин - - 

анонси 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин - - 

телеторгівля 
1 година 39 

хвилин 

50 хвилин 1 година 39 

хвилин 

- - 

 

 

 
Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/                  О. Кривша 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.3. 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 

 
Програмна концепція мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

(23 ТВК у м. Сімферополі, обсяг – 16 годин на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 95%; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 13 годин на добу, 81.25%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 15 годин 30 хвилин на добу, 96.88%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 30 хвилин на 

добу, 3.13% ( інформаційні програми Broadcasting Board of Governors “BBG”); 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

перед-

бачається 

ретран-

слювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

10 годин 9 годин 9 годин 30 

хвилин 

30 хвилин - 

2 Культурно-мистецькі передачі 50 хвилин 40 хвилин 50 хвилин - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

50 хвилин 40 хвилин 50 хвилин - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

- - - - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

2 години 24 

хвилини 

 

1 година 30 

хвилин 

 

2 години 24 

хвилини 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 20 хвилин 10 хвилин 20 хвилин - - 

анонси 20 хвилин 10 хвилин 20 хвилин - - 

телеторгівля 
1 година 16 

хвилин 

50 хвилин 1 година 16 

хвилин 

- - 

 

 
Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління    /підпис/                О. Кривша 

 

 

 

 

 



Додаток 1.4. 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 

 

Програмна концепція мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

(22 ТВК у м. Нововолинську, 34 ТВК у с. Топільному, 28 ТВК у м. Ковелі,  

обсяг – по 4 години на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 95%; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 3 години 10 хвилин на добу, 79.17%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 4 години на добу, 100%; 

ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний; 

V. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

перед-

бачається 

ретран-

слювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

2 години 45 

хвилин 

2 години 15 

хвилин 

2 години 45 

хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

10 хвилин 10 хвилин 10 хвилин - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

- - - - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

 

36 хвилин 

 

 

20 хвилин 

 

 

36 хвилин 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 14 хвилин 10 хвилин 14 хвилин - - 

анонси 10 хвилин 10 хвилин 10 хвилин - - 

телеторгівля - - - - - 

 
 

 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/                 О. Кривша 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.5. 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 

 

Програмна концепція мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

(36 ТВК у смт Первомайському, обсяг – 10 годин на добу) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 95%; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 8 годин на добу, 80%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 9 годин 30 хвилин на добу, 95%; 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 30 хвилин на 

добу, 5% ( інформаційні програми Broadcasting Board of Governors “BBG”); 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний; 

VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

перед-

бачається 

ретран-

слювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

6 годин 15 

хвилин 

5 годин 30 

хвилин 

5 годин 45 

хвилин 

30 хвилин - 

2 Культурно-мистецькі передачі 15 хвилин 10 хвилин 15 хвилин - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

30 хвилин 20 хвилин 30 хвилин - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

- - - - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 

- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

1 година 30 

хвилин 

 

 

1 година 

 

1 година 30 

хвилин 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 20 хвилин 20 хвилин 20 хвилин - - 

анонси 10 хвилин 10 хвилин 10 хвилин - - 

телеторгівля 1 година 30 хвилин 1 година - - 

 
 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління      /підпис/               О. Кривша 

 

 

 

 
 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

 

наземне ефірне та мережне мовлення 

№ з/п Місцезнаходження передавача Частота / канал 

мовлення  

Потужність 

передавача (кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

Коефіцієнт 

територіальних 
особливостей 

розповсюдження 

програм (n=) 

АР Крим 

1. пр-т Перемоги, 96,  

м. Севастополь 

39 ТВК 0,1 м. Севастополь 50 

2. м. Судак 21 ТВК 0,1 м. Судак 10 

3. вул. Менжинського, 35,  

м. Інкерман,  

м. Севастополь 

32 ТВК 0,01 м. Севастополь 50 

4. вул. Студенська, 14, 

м. Сімферополь 

23 ТВК 0,1 м. Сімферополь 50 

5. вул. Гагаріна, 31, 

смт Первомайське 

36 ТВК 0,1 смт Первомайське 10 

Вінницька область 

6. Хмельницьке шосе, 82,  

м. Вінниця 

57 ТВК 1,0 м. Вінниця та прилеглі 

райони: Вінницький, 

Жмеринський, 

Калинівський, 

Липовецький, 

Літинський, 

Тиврівський 

100 

Волинська область 

7. вежа ОРТПЦ, 

с. Топільне 

34 ТВК 0,01 с. Топільне 10 

8. вул. Варшавська, 5, 

м. Ковель 

28 ТВК 0,1 м. Ковель 20 

9. вул. Піонерська, 6,  

м. Нововолинськ 

22 ТВК 0,1 м. Нововолинськ 20 

Дніпропетровська область 

10. вул. Телевізійна, 8-а, 

м. Кривий Ріг 

64 ТВК 2,0 м. Кривий Ріг та 

прилеглі райони: 

Криворізький, 

Широківський, 

Нікопольський, 

Софіївський, 

П’ятихатський, 

Апостолівський 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська область 

11. вул. Леніна, 43,  
м. Бердичів 

62 ТВК 0,1 м. Бердичів  
 

20 

Запорізька область 



12. вул. Матросова, 24-а, 

м. Запоріжжя 

44 ТВК 1,0 м. Запоріжжя та 

прилеглі райони: 

Василівський, 

Вільнянський, 

Запорізький, 

Оріхівський 

100 

Івано-Франківська область 

13. вул. Чорновола, 19,  

м. Івано-Франківськ 

57 ТВК 1,0 м. Івано-Франківськ та 

прилеглі райони: 

Богородчанський, 

Галицький, Калуський, 

Коломийський, 

Надвірнянський, 

Тисменицький, 

Тлумацький 

100 

Київська область 

14. вул. Фадеєва, 3, м. Біла 

Церква 

36 ТВК 0,1 м. Біла Церква 30 

Львівська область 

15. вул. Князя Романа, 6, 

Високий Замок, 

м. Львів, вежа ОРТПЦ 

49 ТВК 1,0 м. Львів та прилеглі 

райони: Городоцький, 

Жовківський, 

Кам’янсько-Бузький, 

Пустомитівський, 

Яворівський 

200 

Миколаївська область 

16. пр. Леніна, 24-р,  

м. Миколаїв 

50 ТВК 5,0 м. Миколаїв та 

прилеглі райони: 

Баштанський, 

Жовтневий, 

Миколаївський, 

Новоодеський, 

Очаківський 

100 

Одеська область 

17. м. Арциз 24 ТВК 0,1 м. Арциз 10 

18. м. Велика Михайлівка 27 ТВК  0,1 м. Велика Михайлівка 10 

Полтавська область 

19. пр. Першотравневий,  

26-а, вежа РТПЦ,  

м. Полтава 

52 ТВК 0,5 м. Полтава 30 

20. вул. Шевченка, 2/2, 

вежа ОРТПЦ, м. Лубни 

35 ТВК 1,0 м. Лубни та прилеглі 

райони: Лубенський, 

Оржицький, 

Хорольський, 

Чорнухинський 

30 

Рівненська область 

21. м. Рівне 49 ТВК 1,0 м. Рівне 30 

22. вул. Млинівська, 60, 

м. Дубно 

25 ТВК 0,1 м. Дубно 10 

Сумська область 

23. вул. Скрябіна, 3,  

м. Суми, вежа РТПЦ 

64 ТВК 1,0 м. Суми та Сумський 

район  

50 

 

 

Тернопільська область 

24. вул. Приміська, 11,  

м. Тернопіль 

49 ТВК 0,1 м. Тернопіль 30 

Херсонська область 



 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку       /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління бухгалтерської служби –  

головний бухгалтер       /підпис/ Т. Стороженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

25. м. Херсон 30 ТВК 0,1 м. Херсон 50 

Хмельницька область 

26. м. Кам’янець-

Подільський  

50 ТВК 1,0 м. Кам’янець-

Подільський та 

прилеглі райони: 

Дунаєвецький, 

Кам’янець-

Подільський, 

Чемеровецький 

30 

Черкаська область 

27. вул. Пальохи, 2,  

м. Черкаси 

39 ТВК 0,5 м. Черкаси 30 

Чернівецька область 

28. м. Чернівці 52 ТВК 5,0 м. Чернівці та прилеглі 

райони: Герцаївський, 

Глибоцький, 

Заставнівський, 

Кіцманський, 

Новоселицький, 

Сторожинецький 

100 

29. м. Сторожинець 26 ТВК 0,01 м. Сторожинець 10 

Чернігівська область 

30. вул. Комсомольська,  

53-б, м. Чернігів 

59 ТВК 1,0 м. Чернігів та прилеглі 

райони: Куликівський, 

Чернігівський 

50 

31. вул. Толстого, 52-а,  

м. Ніжин, РТПС 

26 ТВК 0,1 м. Ніжин 20 



Додаток 3 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2825 

 
Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення 

ПІІ у формі ТОВ „Телерадіокомпанія „НБМ”, м. Київ 

 

 

Загальний обсяг мовлення на 25 каналах у 25 населених пунктах становить по  

24 години на добу. 

 

Загальний обсяг мовлення на 23 ТВК у м. Сімферополі становить 16 годин на добу. 

Мовлення здійснюється у відрізках часу: 

щодня:  12:00-17:00;  21:00-24:00; 

   00:00-00:30;  01:30-09:00. 

 

Загальний обсяг мовлення на 64 ТВК у м. Сумах становить 21 годину 30 хвилин на 

добу у будні та 21 годину 45 хвилин на добу у вихідні дні (21,57 години середньодобово). 

Мовлення здійснюється у відрізках часу: 

 

щодня:  

(будні дні)  06:00-07:45; 08:00-15:00; 

    16:00-18:00; 19:00-20:45; 

    21:00-24:00; 00:00-06:00; 

 

щодня:  

(вихідні дні)             06:00-07:45; 08:00-15:00; 

    16:00-18:00; 19:00-24:00; 

    00:00-06:00. 

 

Загальний обсяг мовлення на 36 ТВК у смт Первомайському, АР Крим, становить  

10 годин на добу. Мовлення здійснюється у відрізках часу: 

 

понеділок – п’ятниця: 12:30-18:00; 01:30-06:00; 

 

субота – неділя:  12:30-18:00; 01:30-06:00. 

 

Загальний обсяг мовлення на 34 ТВК у с. Топільному Волинської обл., на 22 ТВК у  

м. Нововолинському Волинської обл., на 28 ТВК у м. Ковелі Волинської обл. становить  

4 години на добу. Мовлення здійснюється у відрізках часу: 

щодня: 19:00-23:00. 

 
 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/          О. Кривша 


