
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2441 

 

25.12.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 40 

 

Про заяву ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ,  

щодо видачі ліцензії на мовлення  

(Воля Класичне Кіно) 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІА МЕДІА», м. Київ (місцезнаходження: вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4, 

м. Київ, 02660; директор Сергій Валерійович Осадчий), про видачу ліцензії на 

мовлення в багатоканальних телемережах ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Київ, ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, 

керуючись статтями 1, 12, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2013 (чисельність наявного 

населення України), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                    

«ВІА МЕДІА», м. Київ, ліцензію на мовлення в багатоканальних телемережах 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Київ, ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», 

м. Київ, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення – кабельне; 

- територіальна категорія мовлення – місцеве; 

- вихідні дані (логотип) – «Воля Класичне Кіно»; 

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

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 24 години на добу; 

- адреса студії – вул. Райдужна, буд. 27, м. Київ; 

- оператори телекомунікацій – згідно з додатком 2 до рішення; 

- провайдер програмної послуги – згідно з додатком 2 до рішення; 

- канали мовлення – згідно з додатком 2 до рішення; 

- ресурси багатоканальних телемереж – згідно з додатком 2 до рішення; 

- кількість домогосподарств – згідно з додатком 2 до рішення; 

- території розповсюдження програм – згідно з додатком 2 до рішення; 

- місцезнаходження головних станцій – згідно з додатком 2 до рішення; 



- строк дії ліцензії – 10 років. 

2. Управлінню 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, нарахувати ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, плату за 

видачу ліцензії на мовлення (кабельне мовлення з територією розповсюдження 

програм (у межах території розташування багатоканальних телемереж) – згідно з 

додатком 2 до рішення) з урахуванням обсягу мовлення – по 24 год./добу, 

коефіцієнтів врахування кількості населення, яке проживає на території 

розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальних одиниць:  

N – згідно з додатком 2 до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення. 

3. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, 

ліцензію на мовлення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, науково-

технічного і частотного розвитку та правового забезпечення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Головатенко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

25.12.2013 № 2441 

 

Програмна концепція мовлення  

ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ 

(Воля Класичне Кіно) 

 

І. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні): --; 

ІІ. Частка програм власного виробництва: 5 годин 20 хвилин на добу (22,2%); 
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення 

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

виробництва): 12 годин на добу (50%);. 
                                      години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу 

(50%); 
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення 

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважальний. Фільмопоказ; 
тематична класифікація 

VІ. Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Розподіл 

програмного наповнення 

Загальний  

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

- - - - 
- 

2.  Культурно-мистецькі передачі - - - - - 

3.  Науково-просвітницькі 

передачі  

- - - - 
- 

4.  Розважально-музичний /в т.ч.: 

музичні передачі, інтерактивні 

передачі, ігрові шоу, передачі 

по заявкам, тощо.../ 

1 година 

20 хвилин 

1 година 

20 хвилин 

1 година 

20 хвилин 

- 

- 

5.  Підбірка музичних творів (для 

радіомовлення) 

- - - - 
- 

6.  Дитячі передачі - - - - - 

7.  Фільмопоказ 16 годин - 4 години 12 годин - 

8.  Інше: 

 

реклама 

2 години 

40 хвилин - 

2 години 

40 хвилин - 

- 

елементи оформлення ефіру 2 години 2 години 2 години - - 

анонси 2 години 2 години 2 години - - 

телеторгівля - - - - - 
 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 

збільшення на 30%. 

 

 
Начальник контрольно-  

аналітичного управління      /підпис/ О. Левчук 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

25.12.2013 № 2441 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 
№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

Кількість 

домогосподарств 

на території 

розповсюдження 

програм 

Ресурс 

багатока-

нальної 

мережі 

Територія розташування 

багатоканальної телемережі 

(територія розповсюдження 

програми) 

Коефіцієнт 

територіальних 

особливостей 

розповсюдження 

програм (N) 

1.  ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ», м. Київ 

ТОВ 

«ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», 

м. Київ 

вул. Райдужна,  

буд. 27, м. Київ 

S19/8ц 950000 1 м. Київ в межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ»,  м. Київ 

N=500 

2.  вул. Сарматська,  

вул. 32, кв. 3, 

 м. Алчевськ 

Луганської обл. 

S30 43838 1 м. Алчевськ Луганської обл. 

в межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ»,  м. Київ 

N=50 

3.  вул. Виговського,  

буд. 29-а, м. Львів 

26/14ц 280708 1 м. Львів в межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ»,  м. Київ 

N=200 

4.  вул. Ентузіастів,  

буд. 9-а/34, м. Чернівці 

S30 96836 1 м. Чернівці в межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ»,  м. Київ 

N=50 

5.  ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», 

м. Київ 

вул. Шевченка, 

 буд. 20/24,  

м. Кіровоград 

S29 90353 1 м. Кіровоград у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

6.  вул. Двірцева, буд. 57, 

м. Краматорськ 

Донецької обл. 

30 76537 1 м. Краматорськ Донецької 

обл. у межах території 

розташування 

N=50 



багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

7.  вул. Р. Скалецького, 

буд. 72, м. Вінниця 

38/14ц 142621 1 м. Вінниця у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=100 

8.  вул. Прибузька,  

буд. 8,  

м. Хмельницький 

43/14ц 101072 1 м. Хмельницький у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

9.  вул. Харківська, 

буд. 9, м. Суми 

33/14ц 104237 1 м. Суми у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

10.  пров. Сєдова, буд. 22,  

м. Черкаси 

32/14ц 110063 1 м. Черкаси у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

11.  вул. П. Могили,  

буд. 28, м. Рівне 

30/14ц 96092 1 м. Рівне у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

12.  вул. Лермонтова,  

буд. 1, м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської 

обл. 

S30 253924 1 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. у 

межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 

13.  просп. Маяковського,  

буд. 11, м. Запоріжжя 

35/14ц 297164 1 м. Запоріжжя у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 

14.  вул. Клапцова,  

буд. 50, м. Харків 

56/13ц 561639 1 м. Харків та  

смт Солоницівка у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=400 для  

м. Харкова 

N=5 для 

 смт Солоницівки 

 

15.  вул. М. Залки, 17-а,  

м. Сімферополь,  

АР Крим 

34/14ц 130562 1 м. Сімферополь та с. Перове 

Сімферопольського району, 

АР Крим, у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=100 для  

м. Сімферополя 

N=5 для с. Перового 

16.  вул. Сімферопольська,  

буд. 15, оф. 26,  

40/14ц 130984 1 м. Севастополь у межах 

території розташування 

N=100 



м. Севастополь багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

17.  вул. Куйбишева,  

буд. 28, м. Донецьк; 

мікрорайон 

Калінінський, буд. 10, 

м. Макіївка  

Донецької обл. 

34/14ц 504291 1 м. Донецьк та м. Макіївка 

Донецької обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 для  

м. Донецька 

N=100 для  

м. Макіївки 

18.  вул. К. Маркса, 

буд. 97, м. Херсон 

36/14ц 115641 1 м. Херсон у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

19.  просп. Правди, буд. 29,  

м. Дніпропетровськ 

47/14ц 416505 1 м. Дніпропетровськ,  

м. Новомосковськ,  

смт Ювілейне 

Дніпропетровської обл. у 

межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 для  

м. Дніпропетровська 

N=25 для  

м. Новомосковська 

N=5 для  

смт Ювілейного 

20.  вул. Крушельницького,  

буд. 1, м. Тернопіль 

46/11ц 86434 1 м. Тернопіль та смт Велика 

Березовиця у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 для  

м. Тернополя 

N=5 для смт Великої 

Березовиці 

21.  вул. Сагайдачного, 

буд. 11, смт Добротвір 

Львівської обл. 

S30 2484 1 смт Добротвір Львівської 

обл. у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=5 

22.  вул. Льотчиків 

Визволителів,  

буд. 39-а,  

м. Кременець 

Тернопільської обл. 

S27 8323 1 м. Кременець 

Тернопільської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=10 

23.  вул. Січових 

Стрільців,  

буд. 30, м. Теребовля 

Тернопільської обл. 

S30 5307 1 м. Теребовля Тернопільської 

обл. у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=5 

24.  вул. Суховоля, буд. 33,  

м. Трускавець  

Львівської обл. 

23/10ц 19427 1 м. Трускавець та  

м. Стебник Львівської обл. у 

межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

N= по 10 

 

 



ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

25.  вул. Незалежності, 

буд. 104, м. Волочиськ  

Хмельницької обл. 

S33 7578 1 м. Волочиськ Хмельницької 

обл. у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=5 

26.  вул. Конякіна,  

буд. 19-а, м. Луцьк 

Волинської обл. 

44/12ц 82188 1 м. Луцьк Волинської обл. у 

межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

27.  вул. Церковна,  

буд. 5/4, м. Чортків  

Тернопільської обл. 

S27 11347 1 м. Чортків Тернопільської 

обл. у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=10 

28.  вул. Нікітченка, буд. 9,  

м. Полтава 

34/15ц 117540 1 м. Полтава та 

с. Розсошенці Полтавської 

обл. у межах території 

розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 для м. Полтави 

N=5 для  

с. Розсошенців 

 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку       /підпис/  Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління бухгалтерської служби  

– головний бухгалтер        /підпис/  Т. Стороженко 
 

 


