
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 414 

 

19.02.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 8 

 

Про заяву ТОВ «ТРО «Русское радио»-Україна»,  

м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії  

на мовлення (НР № 0278-м від 23.04.2003) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіоорганізація «Русское радио» – Україна», м. Київ (юридична адреса: 

вул. Сім’ї Хохлових, 15, к. 3, м. Київ, 04119, фактична адреса: вул. В. Хвойки, 

15/15, м. Київ, 04655; директор Сергій Васильович Кузін), щодо продовження 

строку дії ліцензії на мовлення НР № 0278-м від 23.04.2003 (ефірне 

загальнонаціональне радіомовлення з використанням 23 частот, обсяг мовлення 

– по 24 години на добу), 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 01.01.2012 (чисельність наявного 

населення України), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0278-м від 23.04.2003 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіоорганізація «Русское 

радио» – Україна», м. Київ, з використанням 23 частот згідно з додатком 2 до 

рішення, обсяг мовлення – по 24 години на добу, зазначивши у ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «Русское Радио»; 

- 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 – по 24 години на добу. 

2. Оператор телекомунікацій – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіоорганізація «Русское радио» – Україна», м. Київ. 

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії, ліцензії провайдера 

програмної послуги, нарахувати ТОВ «Телерадіоорганізація «Русское радио» – 

Україна», м. Київ, ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на 



мовлення з використанням 23 частот згідно з додатком 2 до рішення, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу. Врахувати коефіцієнт територіальної 

особливості розповсюдження програм n -  згідно з додатком 2 до рішення, 

розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну 

концепцію мовлення.  

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного 

збору та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0278-м від 

23.04.2003. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередній  

додаток 1 до ліцензії на мовлення НР № 0278-м від 23.04.2003  

ТОВ «Телерадіоорганізація «Русское радио» – Україна», м. Київ, вилучається та 

вважається недійсним. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового 

забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку. 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради І. Опілат. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

19.02.2013 № 414 
 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «Телерадіоорганізація «Русское радио» – Україна», м. Київ 

 

І. Частка програм власного виробництва: 15 годин на добу, 62.5%; 

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

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

ІІІ. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний; 

ІV. 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 
1 година 1 година 1 година - - 

2 Культурно-мистецькі передачі 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 
30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

19 годин 10 годин 19 годин - - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама  

 

2 години 50 

хвилин 

 

2 години 50 

хвилин 

 

2 години 50 

хвилин 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру 10 хвилин 10 хвилин 10 хвилин - - 

анонси - - - - - 

телеторгівля - - - - - 

 
Конкурсні умови залишаються без змін. 

 

Начальник контрольно-  

аналітичного управління      /підпис/ О. Левчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

19.02.2013 № 414 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «Телерадіоорганізація «Русское радио» – Україна», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота 

(МГц) / 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Коефіцієнт 

територіаль-

ної 

особливості 

розповсю-

дження 

програм (n) 

1.  м. Алушта, АР Крим,  

вул. Сергєєва-

Ценського, 8 

102.9 

МГц 

0.1 м. Алушта (міськрада) 20 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 15.12.2004)  

2.  м. Керч, АР Крим,  

вул. Чернишевського, 

47-а 

106.4 МГц 0.2 м. Керч та Ленінський 

район 

30 

(доповнення внесені згідно з рішенням Національної ради від 05.11.2003)  

3.  м. Сімферополь,  

вул. Крилова, 161 

106.1 МГц* 1.0 м. Сімферополь 

(міськрада), райони: 

Бахчисарайський, 

Сімферопольський 

100 

(доповнення внесені згідно з рішенням Національної ради від 02.07.2003) 

(* зміни внесені згідно з рішенням Національної ради від 30.03.2011 № 583) 

 

4.  м. Судак, АР Крим,  

мис Меганом,  

район Судацької ВЕС 

104.7 

МГц 

0.1 м. Судак 10 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 15.12.2004)  

5.  м. Феодосія, АР Крим,  

мис Іллі 

105.1 МГц 0.2 м. Феодосія (міськрада) 

та Кіровський район 

30 

(доповнення внесені згідно з рішенням Національної ради від 05.11.2003)  

6.  м. Вінниця,  

Хмельницьке шосе, 82 

104.1 МГц 1.0 м. Вінниця та прилеглі 

райони: Вінницький, 

Жмеринський, 

Калинівський, 

Липовецький, 

Літинський, Тиврівський 

100 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

7.  м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської 

обл., Дніпропетровське 

шосе, 30 

105.9 МГц 1.0 м. Кривий Ріг 

(міськрада) та прилеглі 

райони: Криворізький, 

Широківський 

100 

(внесено згідно з рішенням Національної ради від 26.02.2003)  

8.  м. Житомир,  

вул. Щорса, 236 

101.7 МГц 1.0 м. Житомир та прилеглі 

райони: Андрушівський, 

Бердичівський, 

Житомирський, 

Коростишівський, 

Червоноармійський, 

Черняхівський, 

Чуднівський 

100 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

9.  м. Ужгород,  

вул. Гагаріна, 42/1 

105.7 

МГц 

0.1 м. Ужгород 30 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 01.12.2004)  



10.  м. Запоріжжя,  

вул. Сєдова,12 

104.1 МГц 0.5 м. Запоріжжя та прилеглі 

райони: Василівський, 

Вільнянський, 

Запорізький, Оріхівський 

100 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

11.  м. Біла Церква 

Київської обл.,  

вул. Логінова, 39/2 

102.8 МГц 0.2 м. Біла Церква та 

Білоцерківський район 

30 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

12.  м. Кіровоград,  

вул. Героїв 

Сталінграду, 31 

103.8 МГц 1.0 м. Кіровоград 

(міськрада) та прилеглі 

райони: Знам’янський, 

Знам’янка (міськрада), 

Кіровоградський, 

Компаніївський, 

Маловисківський, 

Новогородківський 

50 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

13.  м. Луганськ, 

 вул. 21-го МЮДа, 

205п 

 

102.9 МГц 1.0 м. Луганськ (міськрада) 

та прилеглі райони: 

Краснодонський, 

Лутугинський, 

Слов’яносербський, 

Станично-Луганський 

100 

(зміни внесені згідно з рішенням Національної ради від 16.06.2011 №1188)  

14.  м. Первомайськ  

Миколаївської обл.,  

вул. Корабельна, 19-а 

 

100,4 

МГц 

0,25 м. Первомайськ та 

Первомайський район 

20 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 10.10.2007)  

15.  с. Красногорівка 

Полтавської обл.  

101.5 МГц 1.0 с. Красногорівка та 

прилеглі райони: 

Великобагачанський, 

Глобинський, 

Миргородський, 

Решетилівський, 

Семенівський, 

Хорольський, 

Шишацький 

30 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

16.  м. Кременчук 

Полтавської обл.,  

вул. Керченська, 7-а 

103.9 МГц 1.0 м. Кременчук та 

Кременчуцький район,  

м. Комсомольськ 

(міськрада) 

50 

(доповнення внесені згідно з рішенням Національної ради від 05.11.2003)  

17.  м. Полтава, 

 вул. Котляревського, 

1/27 

104.5 МГц 0.5 м. Полтава та прилеглі 

райони: Диканський, 

Машівський, 

Новосанжарський, 

Полтавський, 

Чутівський 

50 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 19.03.2003)  

18.  м. Харків,  

майдан Повстання, 7/8 

88.0 МГц 1.0 м. Харків,  

м. Люботин (міськрада) 

та прилеглі райони: 

Дергачівський, 

Зміївський, 

Нововодолазький, 

Харківський, 

Чугуївський 

200 

 (зміни внесені згідно з рішенням Національної ради від 30.03.2011 № 583) 

 

 



19.  м. Херсон,  

вул. Перекопська, 5 

104.8 МГц 1.0 м. Херсон та прилеглі 

райони: Білозерський, 

Голопристанський, 

Цюрупинський 

100 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 19.03.2003)  

20.  м. Хмельницький,  

Вінницьке шосе, 23 

101.7 МГц 1.0 м. Хмельницький та 

прилеглі райони: 

Волочиський, 

Городоцький, 

Деражнянський, 

Красилівський, 

Летичівський, 

Старокостянтинівський, 

Старосинявський, 

Хмельницький, 

Ярмолинецький 

100 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

21.  м. Умань Черкаської 

обл.,  

вул. Дерев’янка, 26 

102.8 МГц 0.2 м. Умань 20 

(доповнення внесені згідно з рішеннями Національної ради від 26.05.2004)  

22.  м. Черкаси,  

вул. Пальохи, 2 

103.7 МГц 1.0 м. Черкаси, Золотоноша 

(міськрада) та райони: 

Золотоніський, 

Черкаський, 

Чорнобаївський  

50 

(доповнення внесені згідно з рішенням Національної ради від 23.07.2003)  

23.  

    

м. Чернігів,  

вул. Щорса, 12 

107.2 МГЦ 1.0 Чернігів та прилеглі 

ройони: Куликівський, 

Чернігівський 

50 

(доповнення внесені згідно з рішенням Національної ради від 19.03.2003)  

 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 

 

Заступник начальника  

управління бухгалтерської служби    /підпис/  К. Крук 

 

 


