
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 675 

 

 

07.05.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

 

Про заяву НРКУ, м. Київ, щодо продовження  

строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00324-м від 28.07.2008) 

(ефірне, позивні: «Українське радіо») 

 

Розглянувши заяву НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ,                 

м. Київ (місцезнаходження: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001;                             

в.о. генерального директора Анатолій Дмитрович Табаченко), щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00324-м від 28.07.2008 

(ефірне, загальнонаціональне радіомовлення з використанням 37 частот у 12 

областях України та АР Крим, обсяг мовлення – по 24 години на добу – на 16 

частотах, по 21 годині 35 хвилин на добу у будні дні та по 21 годині 45 хвилин 

на добу у вихідні дні у відрізках часу – на 19 частотах, 19 годин 33 хвилини на 

добу у будні дні та 19 годин 03 хвилини на добу у вихідні дні у відрізках часу – 

на частоті 102,1 МГц у м. Гадячі Полтавської обл., 24 години на добу у вихідні 

дні та 23 години 45 хвилин на добу у будні дні у відрізках часу на частоті  

106,9 МГц у м. Турці Львівської обл.), керуючись статтями 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 01.01.2014 (чисельність 

наявного населення України), враховуючи уточнення назви операторів 

телекомунікацій, території розповсюдження програм відповідно до фактичної 

експлуатації РЕЗ-мовлення, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00324-м від 28.07.2008 

НРКУ, м. Київ, з використанням 37 частот у 12 областях України та АР Крим, 

обсяг мовлення – по 24 години на добу – на 16 частотах, по 21 годині 35 хвилин 

на добу у будні дні та по 21 годині 45 хвилин на добу у вихідні дні у відрізках 

часу – на 19 частотах, 19 годин 33 хвилини на добу у будні дні та 19 годин 03 

хвилини на добу у вихідні дні у відрізках часу – на частоті 102,1 МГц у  

м. Гадячі Полтавської обл., 24 години на добу у вихідні дні та 23 години  

45 хвилин на добу у будні дні у відрізках часу на частоті 106,9 МГц у м. Турці 

Львівської обл., з урахуванням уточнення назви операторів телекомунікацій, 



території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-

мовлення, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «Українське радіо»; 

- строк дії ліцензії: 7 років; 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатками 1.1. - 1.4. до 

рішення; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з  

додатком 2 до рішення; 

 - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатками 1.1. - 

1.4. до рішення. 

2. Оператори телекомунікацій: ДП «Одеський ОРТПЦ», м. Одеса, 

Житомирська філія Концерну РРТ, ДП «Харківський ОРТПЦ», м. Харків, 

Львівська філія Концерну РРТ, Луганська філія Концерну РРТ, Івано-

Франківська філія Концерну РРТ, Вінницька філія Концерну РРТ, Чернігівська 

філія Концерну РРТ, ТОВ «Телемережі України», м. Луцьк, ДП РТПЦ АР 

Крим, Чернівецька філія Концерну РРТ, Концерн РРТ. 

3. Управлінню фінансової та 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 на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати НРКУ, м. Київ, ліцензійний збір за 

продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням 37 частот у 12 

областях України та АР Крим, обсяг мовлення – по 24 години на добу – на 16 

частотах, по 21 годині 35 хвилин на добу у будні дні та по 21 годині 45 хвилин 

на добу у вихідні дні у відрізках часу – на 19 частотах, 19 годин 33 хвилини на 

добу у будні дні та 19 годин 03 хвилини на добу у вихідні дні у відрізках часу – 

на частоті 102,1 МГц у м. Гадячі Полтавської обл., 24 години на добу у вихідні 

дні та 23 години 45 хвилин на добу у будні дні у відрізках часу на частоті  

106,9 МГц у м. Турці Львівської обл. Врахувати коефіцієнт територіальної 

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

розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну 

концепцію мовлення згідно з додатком 1 до рішення, знижку для державних 

ТРО 90 %. 

4. Здійснити видачу НРКУ, м. Київ, ліцензії на мовлення на новому бланку 

НР № 00324-м з продовженим строком дії після закінчення строку дії ліцензії 

на мовлення НР № 00324-м від 28.07.2008, за умови сплати ліцензійного збору. 

При видачі ліцензії з продовженим строком дії на новому бланку, попередній 

бланк ліцензії на мовлення НР № 00324-м від 28.07.2008 вважається недійсним. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Заступник голови  

Національної ради      /підпис/  Г. Шверк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.1. 

до рішення Національної ради  

07.05.2015 № 675 

 

Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-1), обсяг мовлення – 24 години на добу, будні дні) 

 

Частка програм власного виробництва: 24 години на добу, 100%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

Формат: інформаційно-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

10 годин 

40 хвилин 

10 годин 

40 хвилин 

10 годин 

40 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

3 години 

40 хвилин 

3 години 

40 хвилин 

3 години 

40 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 1 година 1 година --- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

2 години 

03 хвилини 

2 години 

03 хвилини 

2 години 

03 хвилини 

--- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

46 хвилин 46 хвилин 46 хвилин --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

1 година 

10 хвилин 

1 година 

10 хвилин 

1 година 

10 хвилин 

--- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 25 хвилин 25 хвилин 25 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-1), обсяг мовлення – 24 години на добу, вихідні дні) 

 

Частка програм власного виробництва: 24 години на добу, 100%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

Формат: інформаційно-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

11 годин 

41 хвилина 

11 годин 

41 хвилина 

11 годин 

41 хвилина 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

2 години 

48 хвилин 

2 години 

48 хвилин 

2 години 

48 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

2 години 

13 хвилин 

2 години 

13 хвилин 

2 години 

13 хвилин 

--- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

52 хвилини 52 хвилини 52 хвилини --- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

45 хвилин 45 хвилин 45 хвилин --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

50 хвилин 50 хвилин 50 хвилин --- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

45 хвилин 45 хвилин 45 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

Конкурсні умови: 

- обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50 %. 

Вимоги до програмної концепції (частота 105,4 МГц у смт Великому Бурлуці  

Харківської обл.):  

- обов’язкове розміщення програм інформаційного спрямування; 

- обов’язкове розміщення соціально важливих програм; 

- забезпечити цілісність мережі мовлення і програмного наповнення; 

- здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, використання позивних 

інших мовників. 

Обсяг мовлення на частотах в АР Крим: 100,3 МГц у м. Керчі, 103,6 МГц у  

смт Стерегущому, 101,3 МГц у смт Чорноморському, 90,4 МГц у м. Севастополі, 105,2 МГц 

у смт Морському, 100,5 МГц у смт Партеніті, 103,7 МГц у м. Алупці, 105,6 МГц у  

смт Генеральському, 103,7 МГц у смт Нікіті, 102,9 МГц у с. Оленівці, 102,9 МГц у  



смт Парковому, 101,3 МГц у смт Привітному, 103,8 МГц у с. Рибачому, 105,2 МГц у  

смт Форосі, 106,1 МГц у м. Холмах Чернігівської області, 105,4 МГц у смт Великому 

Бурлуці Харківської обл. становить по 24 години на добу. 

 

 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/  Р. Кіфлюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.2. 

до рішення Національної ради  

07.05.2015 № 675 

 

Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-1), обсяг мовлення – 21 година 35 хвилин на добу, будні дні) 

 

Частка програм власного виробництва: 21 година 35 хвилин на добу, 100%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 21 година 35 хвилин на добу, 100%; 

Формат: інформаційно-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

10 годин 

30 хвилин 

10 годин 

30 хвилин 

10 годин 

30 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

3 години 

04 хвилини 

3 години 

04 хвилини 

3 години 

04 хвилини 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 1 година 1 година --- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

1 година 

30 хвилин 

1 година 

30 хвилин 

1 година 

30 хвилин 

--- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

37 хвилин 37 хвилин 37 хвилин --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

1 година 1 година 1 година --- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

2 години 

54 хвилини 

 

2 години 

54 хвилини 

 

2 години 

54 хвилини 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 20 хвилин 20 хвилин 20 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-1), обсяг мовлення – 21 година 45 хвилин на добу, вихідні дні) 

 

 Частка програм власного виробництва: 21 година 45 хвилин на добу, 100%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 21 година 45 хвилин на добу, 100%; 

Формат: інформаційно-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

11 годин 

31 хвилина 

11 годин 

31 хвилина 

11 годин 

31 хвилина 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

2 години 

03 хвилини 

2 години 

03 хвилини 

2 години 

03 хвилини 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 

38 хвилин 

1 година 

38 хвилин 

1 година 

38 хвилин 

--- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

50 хвилин 50 хвилин 50 хвилин --- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

43 хвилини 43 хвилини 43 хвилини --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

50 хвилин 50 хвилин 50 хвилин --- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

2 години 

55 хвилин 

 

2 години 

55 хвилин 

 

2 години 

55 хвилин 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

45 хвилин 45 хвилин 45 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

Конкурсні умови: 

– обов’язкове розміщення соціально важливих програм;  

– забезпечити цілісність мережі мовлення і програмного наповнення. 

 

Обсяг мовлення на частотах: 105,1 МГц у смт Баланівці Вінницької області,  103,6 МГц 

у смт Верховині Івано-Франківської області, 100,5 МГц у с. Добрянському Закарпатської 

області, 104,2 МГц у м. Овручі Житомирської області, 100,2 МГц у м. Олевську 

Житомирської області, 99,1 МГц у смт Біловодську Луганської області, 102,4 МГц у  

смт Білолуцьку Луганської області, 101,2 МГц у смт Зоринівці Луганської області,  

101,6 МГц у смт Марківці Луганської області, 105,6 МГц у м. Добромилі Львівської області, 

105,7 МГц у м. Болграді Одеської області, 104,5 МГц у смт Великій Михайлівці Одеської 

області, 102,6 МГц у м. Кодимі Одеської області, 103,6 МГц у смт Котовську Одеської 

області, 99,2 МГц у смт Тарутиному Одеської області, 102,1 МГц у смт Фрунзівці Одеської 

області, 101,0 МГц у м. Новгород-Сіверському Чернігівської області, 106,6 МГц у  



м. Новодністровську Чернівецької області, 107,0 МГц у м. Путилі Чернівецької області 

становить по 21 годині 35 хвилин на добу у будні дні та по 21 годині 45 хвилин на добу у 

вихідні дні. 

 

Мовлення здійснюється у відрізках часу:  

Понеділок – п’ятниця: Субота: Неділя: 

00:00 – 06:30; 

06:55 – 08:10; 

08:30 – 15:40; 

16:00 – 18:10; 

19:00 – 20:00; 

20:30 – 24:00. 

00:00 – 06:10; 

06:30 – 08:10; 

08:30 – 17:45; 

18:00 – 18:10; 

19:00 – 20:00; 

20:30 – 24:00. 

00:00 – 06:10; 

06:30 – 08:10; 

08:30 – 15:45; 

16:00 – 18:10; 

19:00 – 20:00; 

20:30 – 24:00. 

 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/   Р. Кіфлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.3. 

до рішення Національної ради  

07.05.2015 № 675 

 
Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-3), обсяг мовлення – 19 годин 33 хвилини на добу, будні дні) 

 

Частка програм власного виробництва: 17 годин 59 хвилин на добу, 92%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 19 годин 33 хвилини на добу, 100%; 

Формат: розважально-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

1 година 

20 хвилин 

1 година 1 година 

20 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

4 години 

55 хвилин 

4 години 

35 хвилин 

4 години 

55 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

2 години 

14 хвилин 

2 години 2 години 

14 хвилин 

--- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

8 годин 

02 хвилини 

7 годин 

22 хвилини 

8 годин 

02 хвилини 

--- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

--- --- --- --- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

1 година 

48 хвилин 

 

1 година 

48 хвилин 

 

1 година 

48 хвилин 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 57 хвилин 57 хвилин 57 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

17 хвилин 17 хвилин 17 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-3), обсяг мовлення – 19 годин 03 хвилини на добу, вихідні дні) 

 

Частка програм власного виробництва: 17 годин 32 хвилини на добу, 92%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 19 годин 03 хвилини на добу, 100%; 

Формат: розважально-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

1 година 56 хвилин 1 година --- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

4 години 

40 хвилин 

4 години 

22 хвилини 

4 години 

40 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

2 години 

10 хвилин 

2 години 2 години 

10 хвилин 

--- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

8 годин 

11 хвилин 

7 годин 

12 хвилин 

8 годин 

11 хвилин 

--- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

--- --- --- --- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

1 година 

48 хвилин 

 

1 година 

48 хвилин 

 

1 година 

48 хвилин 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 57 хвилин 57 хвилин 57 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

17 хвилин 17 хвилин 17 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

Конкурсні умови: 

– обов’язкове розміщення соціально важливих програм;  

– забезпечити цілісність мережі мовлення і програмного наповнення. 

 

Обсяг мовлення на частоті 102,1 МГц у м. Гадячі Полтавської області становить 19 годин  

33 хвилини на добу у будні дні та 19 годин 03 хвилини на добу у вихідні дні.  

Мовлення здійснюється у відрізках часу:  

Будні дні: Вихідні дні: 

05:27 – 24:00; 

00:00 – 01:00. 

05:57 – 24:00; 

00:00 – 01:00. 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/   Р. Кіфлюк 



Додаток 1.4. 

до рішення Національної ради  

07.05.2015 № 675 

 
Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-1), обсяг мовлення – 23 години 45 хвилин на добу, будні дні) 

 

Частка програм власного виробництва: 23 години 45 хвилин на добу, 100%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 23 години 45 хвилин на добу, 100%; 

Формат: інформаційно-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

10 годин 

40 хвилин 

10 годин 

40 хвилин 

10 годин 

40 хвилин 

-- -- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

3 години 

40 хвилин 

3 години 

40 хвилин 

3 години 

40 хвилин 

-- -- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

1 година 1 година 1 година -- -- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

1 година 

53 хвилини 

1 година 

53 хвилини 

1 година 

53 хвилини 

-- -- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

46 хвилин 46 хвилин 46 хвилин -- -- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

1 година 

10 хвилин 

1 година 

10 хвилин 

1 година 

10 хвилин 

-- -- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

-- -- -- -- -- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

-- -- -- -- -- 

9 Інше: 

реклама 

3 години 

33 хвилини 

3 години 

33 хвилини 

3 години 

33 хвилини 

-- -- 

елементи оформлення ефіру 24 хвилини 24 хвилини 24 хвилини -- -- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

39 хвилин 39 хвилин 39 хвилин -- -- 

телеторгівля -- -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

НРКУ, м. Київ 

(програма (УР-1), обсяг мовлення – 24 години на добу, вихідні дні) 

 

 Частка програм власного виробництва: 24 години на добу, 100 %; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

Формат: інформаційно-культурологічний; 

Розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний обсяг 

(год. хв./добу) 

Обсяг власного 

продукту  

(год. хв./добу) 

Обсяг 

національного 

продукту 

(год. хв./добу) 

Обсяг 

іноземно-

го 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

11 годин 

41 хвилина 

11 годин 

41 хвилина 

11 годин 

41 хвилина 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 

2 години 

48 хвилин 

2 години 

48 хвилин 

2 години 

48 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 

2 години 

13 хвилин 

2 години 

13 хвилин 

2 години 

13 хвилин 

--- --- 

4 Розважальні та музичні 

передачі 

52 хвилини 52 хвилини 52 хвилини --- --- 

5 Підбірка музичних творів 

(для радіомовлення) та 

музичних кліпів (для 

телебачення) 

45 хвилин 45 хвилин 45 хвилин --- --- 

6 Дитячі передачі та 

аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 

06:00 – 22:00, крім 

спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

50 хвилин 50 хвилин 50 хвилин --- --- 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8 Передачі іншого 

тематичного спрямування 

--- --- --- --- --- 

9 Інше: 

реклама 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

3 години 

36 хвилин 

 

--- 

 

--- 

елементи оформлення ефіру 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

45 хвилин 45 хвилин 45 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

Вимоги до програмної концепції:  

–    обов’язкове розміщення програм інформаційного спрямування; 

– обов’язкове розміщення соціально важливих програм; 

– забезпечити цілісність мережі мовлення і програмного наповнення; 

– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, використання 

позивних інших мовників. 

Обсяг мовлення на частоті 106,9 МГц у м. Турці Львівської обл. становить 24 години на добу 

у вихідні дні та 23 години 45 хвилин на добу в будні дні. 

Мовлення здійснюється у відрізках часу:  

понеділок – п’ятниця:  00:00 – 06:30;  

06:45 – 24:00 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/   Р. Кіфлюк 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

07.05.2015 № 675 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

НРКУ, м. Київ 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Коефіцієнт 

територіальних 

особливостей 

розповсюдження 

програм (n) 

АР Крим 

1.  м. Керч,  

вул. Орджонікідзе, 144 

100,3 МГц 0,5 м. Керч та Ленінський 

район 

30 

2.  с. Стерегуще,  

вул. Леніна, 20,  

вежа РТС 

103,6 МГц 0,1 с. Стерегуще та 

Роздольненський район 

10 

3.  смт Чорноморське, 

вежа РТС 

101,3 МГц 0,1 смт Чорноморське та 

Чорноморський район 

10 

4.  м. Севастополь,  

пр. Перемоги, 96,  

вежа РТС 

90,4 МГц 0,5 м. Севастополь 

(міськрада) та 

Бахчисарайський район 

50 

5.  с. Морське,  

вул. Шевченка, 33,  

вежа РТС 

105,2 МГц 0,03 с. Морське 10 

6.  смт Партеніт,  

вул. Партенітська, 16-а, 

вежа РТС 

100,5 МГц 0,03 смт Партеніт 10 

7.  м. Алупка, вул. Леніна, 

64, вежа РТС 

103,7 МГц 0,1 м. Алупка 10 

8.  с. Генеральське,  

вул. Клубна, 10, клуб 

105,6 МГц 0,03 с. Генеральське 10 

9.  смт Нікіта, вул. Птухіна, 

38, вежа РТС 

103,7 МГц 0,03 смт Нікіта 10 

10.  с. Оленівка 102,9 МГц 0,03 с. Оленівка 

Чорноморського 

району 

10 

11.  смт Паркове,  

вул. Паркове шосе, 9 

102,9 МГц 0,1 смт Паркове 10 

12.  с. Привітне, вежа РТС 101,3 МГц 0,03 с. Привітне Сакського 

району 

10 

13.  с. Рибаче, вежа РТС 103,8 МГц 0,1 с. Рибаче та м. Алушта 

(міськрада) 

20 

14.  смт Форос (мис Сарич), 

вежа РТС 

105,2 МГц 0,1 смт Форос 10 

Вінницька область 

15.  с. Баланівка, 

вежа РТС 

105,1 МГц 1,0 с. Баланівка та райони: 

Бершадський, 

Чечельницький, 

Тростянецький, 

Теплицький 

30 

Житомирська область 

16.  м. Овруч, с. Дубовий 

Гай, вежа КРРТ 

104,2 МГц 2,0 м. Овруч та райони: 

Овруцький, 

Коростенський, 

Лугинський, 

Народицький 

30 



 

 

 

 

 

17.  м. Олевськ,  

вул. Святомиколаївська, 

146, вежа КРРТ 

100,2 МГц 1,0 м. Олевськ та райони: 

Олевський, 

Ємільчинський 

20 

Закарпатська область 

18.  Закарпатська обл.,  

Тячівський р-н,  

с. Добрянське,  

г. Кічера (РТС 

Добрянське) 

100,5 МГц 0,1 с. Добрянське та 

Тячівський район 

30 

Івано-Франківська область 

19.  смт Верховина,  

вежа РТС 

103,6 МГц 0,1 смт Верховина та 

Верховинський район 

10 

Луганська область 

20.  смт Білолуцьк, вежа РТС 102,4 МГц 0,25 смт Білолуцьк та 

Новопсковський район 

10 

21.  смт Марківка,  

вул. Задорожнього, 48, 

вежа РТС 

101,6 МГц 0,25 смт Марківка та 

Марківський район 

10 

22.  смт Біловодськ, вежа 

РТС 

99,1 МГц 0,25 смт Біловодськ та 

Біловодський район 

10 

23.  с. Зоринівка,  

вул. Залізодорожна, 56, 

вежа РТС 

101,2 МГц 0,5 с. Зоринівка та 

Міловський район 

10 

Львівська область 

24.  м. Добромиль, вежа РТС 105,6 МГц 0,25 м. Добромиль та 

Старосамбірський 

район 

20 

25.  м. Турка, вежа РТС 106,9 МГц 0,5 м. Турка та 

Турківський район 

20 

Одеська область 

26.  м. Котовськ  

(с. Вестерничани,  

вул. Ворошилова, 115-а), 

вежа ООРТПЦ 

103,6 МГц 0,5 м. Котовськ та райони: 

Ананьївський, 

Балтський, 

Красноокнянський, 

Котовський 

30 

27.  смт Тарутине, 

 узв. Антонова, 13, вежа 

ООРТПЦ 

99,2 МГц 0,25 смт Тарутине та 

Тарутинський район 

10 

28.  м. Болград,  

вул. Фонтанна, 119, вежа 

ООРТПЦ 

105,7 МГц 0,5 м. Болград та райони: 

Арцизький, 

Болградський, 

Ізмаїльський, 

Ренійський 

30 

29.  смт Велика Михайлівка, 

вул. 6 квітня, 1, вежа 

ООРТЦ 

104,5 МГц 0,1 смт Велика Михайлівка 

та Великомихайлів-

ський район 

10 

30.  м. Кодима,  

вул. Комунарська, 36-а, 

вежа ООРТПЦ 

102,6 МГц 0,1 м. Кодима та 

Кодимський район 

10 

31.  смт Фрунзівка,  

вул. Котовського, 17, 

вежа ООРТПЦ 

102,1 МГц 0,25 смт Фрунзівка та 

Фрунзівський район 

10 

Полтавська область 

32.  Полтавська обл.,  

м. Гадяч,  

пл. Соборна, 65-а 

102,1 МГц 0,03 м. Гадяч та Гадяцький 

район 

20 



 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/  Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби   /підпис/  Т. Стороженко 
 

 

Харківська область 

33.  смт Великий Бурлук, 

вул. Декоративна, 4, 

вежа КРРТ  

 

105,4 МГц 0,5 смт Великий Бурлук,  

м. Куп’янськ 

(міськрада)  

та райони: 

Великобурлуцький, 

Вовчанський, 

Дворічанський, 

Куп’янський, 

Печенізький, 

Шевченківський  

30 

Чернівецька область 

34.  м. Новодністровськ, 

вежа РТС 

106,6 МГц 0,1 м. Новодністровськ та 

Сокирянський район 

20 

35.  м. Путила  

(с. Соколій,  

вул. Соколівська, 37), 

вежа РТС 

107,0 МГц 0,25 м. Путила та 

Путильський район 

10 

Чернігівська область 

36.  м. Новгород-Сіверський, 

вул. Петровського, 96, 

вежа РТС 

101,0 МГц 0,1 м. Новгород-

Сіверський 

10 

37.  смт Холми, РТПС 106,1 МГц 0,5 смт Холми та райони: 

Коропський, 

Корюківський, 

Новгород-Сіверський, 

Семенівський, 

Сосницький 

30 


