
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 565 

 

20.03.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 
 

Про заяву Полтавської ОДТРК „Лтава”,  

м. Полтава, щодо переоформлення  

ліцензії на мовлення 

(НР № 1238-м від 06.06.2011) 
 

Розглянувши заяву Полтавської обласної державної телерадіокомпанії 

„Лтава”, м. Полтава (юридична та фактична адреси: вул. Раїси Кириченко, 1,  

м. Полтава, 36000; генеральний директор Микола Іванович Ляпаненко), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1238-м від 06.06.2011 (ефірне 

регіональне (в межах області) радіомовлення з використанням 7 радіочастот в 

Полтавській області, обсяг мовлення – по 15 годин 20 хвилин на тиждень, крім 

у м. Гадячі на частоті 103.1 МГц – 24 години на добу; мова: українська) у 

зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, зменшенням потужностей 

передавачів у с. Іскрівці на частоті 65.96 МГц з 0.1 кВт до 0.075 кВт та у  

с. Лелюхівці на частоті 69.47 МГц з 0.1 кВт до 0.075 кВт, збільшенням 

потужності передавача з 0.03 кВт до 0.1 кВт та території розповсюдження 

програм на частоті 73.79 МГц у м. Кременчуці, керуючись статтями 12, 23, 24, 

27, 28, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 

та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, ст. 24 та розділом ХІ (Перехідні положення) Закону України 

„Про засади державної мовної політики”, офіційними даними Державної 

служби статистики на 01.01.2012 (чисельність наявного населення України), 

враховуючи дозволи УДЦР № ДВЧ-13531131, № ДВЧ-13531134, № ДВЧ-

13531126, План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 6, 7 (дата видачі додатків 06.06.2011) до 

ліцензії на мовлення НР № 1238-м від 06.06.2011 Полтавської обласної 

державної телерадіокомпанії „Лтава”, м. Полтава, у зв’язку зі зміною 

програмної концепції мовлення, зменшенням потужностей передавачів у с. 

Іскрівці на частоті 65.96 МГц з 0.1 кВт до 0.075 кВт та у с. Лелюхівці на частоті 

69.47 МГц з 0.1 кВт до 0.075 кВт, збільшенням потужності передавача з 0.03 

кВт до 0.1 кВт та території розповсюдження програм на частоті 73.79 МГц у  

м. Кременчуці, приведенням територіальної категорії мовлення у відповідність 

до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 

зазначивши в ліцензії: 

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



- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення. 

2. 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 Полтавській ОДТРК „Лтава”,        

м. Полтава, плату за внесення змін до ліцензії: 

2.1. які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної 

концепції мовлення, зменшення потужностей передавачів у с. Іскрівці на 

частоті 65.96 МГц з 0.1 кВт до 0.075 кВт та у с. Лелюхівці на частоті 69.47 МГц 

з 0.1 кВт до 0.075 кВт, збільшення потужності передавача з 0.03 кВт до 0.1 кВт 

на частоті 73.79 МГц у м. Кременчуці, приведення територіальної категорії 

мовлення у відповідність до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору – в розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення; 

2.2. яка впливає на розмір ліцензійного збору: збільшення території 

розповсюдження програм на частоті 73.79 МГц у м. Кременчуці – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору (частота 73.79 МГц у                         

м. Кременчуці) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 15 

годин 20 хвилин на тиждень, коефіцієнта, який враховує територіальні 

особливості розповсюдження програм (n=10), розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для 

державних телерадіоорганізацій на 90%. 

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

Полтавській ОДТРК „Лтава”, м. Полтава, переоформлені додатки 1, 6, 7 до 

ліцензії на мовлення НР № 1238-м від 06.06.2011. 

4. При видачі Полтавській ОДТРК „Лтава”, м. Полтава, переоформлених 

додатків 1, 6, 7 до ліцензії на мовлення додатки 1, 6, 7 (дата видачі додатків 

06.06.2011) до ліцензії на мовлення НР № 1238-м від 06.06.2011 вважаються 

недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного 

розвитку, правового забезпечення, бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Є. Баранова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

20.03.2013 № 565 

 

Програмна концепція мовлення 

Полтавської обласної державної телерадіокомпанії „Лтава”, м. Полтава 

(15 годин 20 хвилин на тиждень) 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: ----------; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 15 годин 20 хвилин на тиждень, 100%; 

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

виробництва): 15 годин 20 хвилин на тиждень, 100%; 

ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-культурологічний; 

V. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  
програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 
на добу 

(год. 

хв./тижд.) 

Обсяг 

власного 

продукту 
(год. 

хв./тижд.) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 
(год. 

хв./тижд.) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 
(год. 

хв./тижд.) 

Програми 

та передачі, 

які перед-

бачається 

ретран-

слювати 
(год. 

хв./тижд.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 

5 годин 
42 хвилини 

5 годин 
42 хвилини 

5 годин 
42 хвилини 

- - 

2 
Культурно-мистецькі передачі 

3 години 
56 хвилин 

3 години 
56 хвилин 

3 години 
56 хвилин 

- - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 
50 хвилин 

1 година 
50 хвилин 

1 година 
50 хвилин 

- - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

1 година 
06 хвилин 

1 година 
06 хвилин 

1 година 
06 хвилин 

- - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі 39 хвилин 39 хвилин 39 хвилин - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 
1 година 

30 хвилин 

 
1 година 

30 хвилин 

 
1 година 

30 хвилин 

 

 
- 

 

 
- 

елементи оформлення ефіру 17 хвилин 17 хвилин 17 хвилин - - 

анонси 20 хвилин 20 хвилин 20 хвилин - - 
телеторгівля - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

Полтавської обласної державної телерадіокомпанії „Лтава”, м. Полтава 

(24 години на добу) 
 

 

 

I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: ----------------; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 19 годин на добу, 79%; 

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

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-музичний; 

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 
50 хвилин 

2 години 
50 хвилин 

2 години 
50 хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 26 хвилин 26 хвилин 26 хвилин - - 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 
42 хвилини 42 хвилини 42 хвилини - - 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

13 годин 
20 хвилин 

13 годин 
20 хвилин 

13 годин 
20 хвилин 

- - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
5 годин - 5 годин - - 

6 Дитячі передачі 12 хвилин 12 хвилин 12 хвилин - - 

7 Фільмопоказ /для телебачення/ - - - - - 

8 Інше: 

 

Реклама 

 

 
50 хвилин 

 

 
50 хвилин 

 

 
50 хвилин 

 

 
- 

 

 
- 

елементи оформлення ефіру 20 хвилин 20 хвилин 20 хвилин - - 

анонси 20 хвилин 20 хвилин 20 хвилин - - 
телеторгівля - - - - - 

 

Конкурсні умови: 

- рекомендовано розміщення дитячих передач. 

 

 
Начальник контрольно- 

аналітичного управління      /підпис/ О. Левчук 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

20.03.2013 № 565 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

Полтавської обласної державної телерадіокомпанії „Лтава”, м. Полтава 

 

 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

1.  с. Красногорівка, 

В.Багачанський р-н, 

вежа РТС 

66,08 МГц 4,0 с. Красногорівка та прилеглі райони 

(Великобагачанський, Глобинський, 

Миргородський, Решетилівський, 

Семенівський, Хорольський, 

Шишацький) 

2.  с. Іскрівка, вежа КРРТ 65,96 МГц 0,075 с. Іскрівка та Чутівський район 

3.  м. Кременчук, 
вул. Московська, 12 

73,79 МГц 0,1 м. Кременчук і Кременчуцький 

район, м. Комсомольськ (міськрада) 

4.  с. Лелюхівка 

Новосанжарського 

району, вежа ОРТПЦ 

69,47 МГц 0,075 с. Лелюхівка та Новосанжарський 

район 

5.  м. Лохвиця 73,88 МГц 0,1 м. Лохвиця та Лохвицький район 

6.  м. Полтава, просп. 

Першотравневий, 26-а 
71,21 МГц 0,1 м. Полтава 

7.  м. Гадяч, пл. Соборна, 

65-а 
103,1 МГц 0,25 м. Гадяч та Гадяцький район 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 
 

 

 

 

 

 

 

 


