
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 537 

 

 

14.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0028-м від 29.12.2006) 

(ефірне, логотип: «1+1») 

 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Кирилівська, 23, м. Київ, 04080; генеральний директор 

Олександр Владиславович Ткаченко), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 0028-м від 29.12.2006 (ефірне загальнонаціональне мовлення з 

використанням 404 телеканалів, обсяг мовлення – по 15 годин на добу у 

відрізках часу) у зв’язку зі зміною технічних характеристик каналів мовлення, 

найменування і місцезнаходження ТРО, керуючись статтями 31, 35 Закону 

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

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2015 (чисельність 

наявного населення України), враховуючи рішення Національної ради від 

18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми ліцензії на мовлення», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2014  за № 41/24818, та від 

21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 

4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

09.06.2015 за №680/27125, висновки ДП «УДЦР» № 310-07-0109051, № 310-12-

0110433, № 310-18-0115191, № 310-21-0109050, № 310-73-0110431, № 310-73-

0110432, № 310-73-0114133, дозволи УДЦР № ТБ-13610505/1, № ТБ-13710638, 

№ ТБ-53-0164130, № ТБ-53-0164048, лист ДП «УДЦР»  

(вих. № 80/09.3.1.10/3597 від 21.03.2016), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0028-м від 29.12.2006 

Телерадіокомпанії «Студія «1+1» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю, м. Київ, у зв’язку зі зміною технічних характеристик каналів 

мовлення, найменування і місцезнаходження ТРО, зазначивши в ліцензії: 

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



- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення у  

м. Вінниці на 8 ТВК, у м. Новолинську Волинської обл. на 29 ТВК, у  

смт Лихівці Дніпропетровської обл. на 30 ТВК, у м. Овручі (с. Дубовий Гай) 

Житомирської обл. на 23 ТВК, у м. Олевську Житомирської обл. на 34 ТВК, у  

с. Глибокому Потоці Закарпатської обл. на 44 ТВК, у м. Запоріжжі на 6 ТВК, у  

м. Києві на 4 ТВК, у м. Львові на 1 ТВК, у м. Полтаві на 40 ТВК, у  

с. Красногорівці Полтавської обл. на 8 ТВК, у м. Рівному на 27 ТВК, у  

м. Тернополі на 11 ТВК, у с. Кульчіївцях Хмельницької обл. на 33 ТВК, у  

м. Буках Черкаської обл. на 28 ТВК, у с. Василеві Чернівецької обл. на 36 ТВК, 

у м. Новодністровську Чернівецької обл. на 26 ТВК, у с. Підзахаричах 

Чернівецької обл. на 3 ТВК, у с. Чунькові Чернівецької обл. на 32 ТВК: згідно з 

додатком 2 до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі 

Методики розрахунку 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, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, ліцензійний збір за 

внесення змін до ліцензії: 

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

характеристик каналів мовлення (уточнення території розповсюдження програм 

на каналах мовлення, згідно з додатком 2 до рішення, крім 34 ТВК у  

м. Олевську Житомирської обл.), зміна найменування і місцезнаходження ТРО 

– в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

2.2. яка впливає на розмір ліцензійного збору: зміна технічних 

характеристик каналів мовлення (зміна території розповсюдження програм у  

м. Олевську Житомирської обл. на 34 ТВК) – провести новий розрахунок 

розміру ліцензійного збору (34 ТВК у м. Олевську), територія розповсюдження 

програм – м. Олевськ, Олевський, Лугинський, Ємільчинський, Новоград-

Волинський райони, з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 

15 годин на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм (n=30), розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення. 

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

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, переоформлену 

ліцензію на мовлення на новому бланку, строк дії ліцензії залишається без змін 

– до 29.12.2016. 

4. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, попередня ліцензія на 

мовлення НР № 0028-м від 29.12.2006 вважається недійсною та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу 

телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша. 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

14.04.2016 № 537 

 

 
Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ 

(будні дні)  

 

 

Загальний обсяг мовлення: 15 годин на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 7 годин 19 хвилин на добу, 48.78%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 9 годин 34 хвилини на добу, 63.78%; 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 5 годин 26 хвилин 

на добу, 36.22%; 

Формат: розважально-інформаційний, фільмопоказ; 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення 
№ 

з/п 

Структурні елементи програмного наповнення Мінімальний обсяг 

на добу 

(год., хв./ добу) 

Мінімальний обсяг 

власного продукту  

(год., хв./ добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

2 години 

34 хвилини 

- 

2 Культурно-мистецькі передачі - - 

3 Науково-просвітницькі передачі 2 години 07 хвилин - 

4 Розважальні передачі 1 година - 

5 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих 

каналів дитячого мовлення)  

25 хвилин - 

6 Підбірка музичних творів - - 

7 Фільмопоказ 3 години 39 хвилин - 

8 Передачі іншого тематичного спрямування - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ 

(вихідні та святкові дні)  

 

 

Загальний обсяг мовлення: 15 годин на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 2 години 53 хвилини на добу, 19.23%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 7 годин 15 хвилин на добу, 48.33%; 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 7 годин 45 хвилин 

на добу, 51.67%; 

Формат: розважально-інформаційний, фільмопоказ; 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення 
№ 

з/п 

Структурні елементи програмного наповнення Мінімальний обсяг 

на добу 

(год., хв./ добу) 

Мінімальний обсяг 

власного продукту  

(год., хв./ добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

40 хвилин - 

2 Культурно-мистецькі передачі - - 

3 Науково-просвітницькі передачі - - 

4 Розважальні передачі 3 години 15 хвилин - 

5 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих 

каналів дитячого мовлення)  

- - 

6 Підбірка музичних творів - - 

7 Фільмопоказ 5 годин 50 хвилин - 

8 Передачі іншого тематичного спрямування - - 

 

 

 

 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Р. Кіфлюк 

  



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

14.04.2016 № 537 

 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

у м. Вінниці на 8 ТВК, у м. Новолинську Волинської обл. на 29 ТВК, у смт Лихівці 

Дніпропетровської обл. на 30 ТВК, у м. Овручі (с. Дубовий Гай) Житомирської обл. на  

23 ТВК, у м. Олевську Житомирської обл. на 34 ТВК, у с. Глибокому Потоці  

Закарпатської обл. на 44 ТВК, у м. Запоріжжі на 6 ТВК, у м. Києві на 4 ТВК, у м. Львові на  

1 ТВК, у м. Полтаві на 40 ТВК, у с. Красногорівці Полтавської обл. на 8 ТВК, у м. Рівному на 

27 ТВК, у м. Тернополі на 11 ТВК, у с. Кульчіївцях Хмельницької обл. на 33 ТВК, у  

м. Буках Черкаської обл. на 28 ТВК, у с. Василеві Чернівецької обл. на 36 ТВК, у  

м. Новодністровську Чернівецької обл. на 26 ТВК, у с. Підзахаричах Чернівецької обл. на  

3 ТВК, у с. Чунькові Чернівецької обл. на 32 ТВК  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача Частота/ 

канал 

мовлення 

(ТВК)  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  м. Вінниця, РТПС 8 10,0  м. Вінниця та Вінницька область 

2.  Волинська обл.,  

м. Нововолинськ, 

вул. Піонерська, 6 

29  0,1 

м. Нововолинськ (міськрада) та Іваничівський 

район 

3.  Дніпропетровська обл., 

П’ятихатський р-н, смт Лихівка, 

вул. Леніна, 9 

30  0,1 

смт Лихівка та П’ятихатський район 

4.  Житомирська обл., Овруцький р-н, 

с. Дубовий Гай, вул. Миру, 1-а 
23  1,0  

м. Овруч та Овруцький, Народицький райони  

5.  Житомирська обл., м. Олевськ, 

РТПС 
34 5  

м. Олевськ, Олевський, Лугинський, 

Ємільчинський, Новоград-Волинський райони 

6.  Закарпатська обл., Тячівський р-н, 

с. Глибокий Потік, вишка КРРТ  
44  0,01 

с. Глибокий Потік Тячівського району 

7.  

м. Запоріжжя, РТПС 6 2,5  

м. Запоріжжя (міськрада) та Вільнянський, 

Запорізький, Оріхівський, Василівський, 

Кам’янсько-Дніпровський, Михайлівський, 

Новомиколаївський райони 

8.  м. Київ, РТПС  4 25,0 м. Київ та Київська область 

9.  м. Львів 1 5,0  м. Львів та Львівська область 

10.  м. Полтава,  

просп. Першотравневий, 26-а 
40 0,1 

м. Полтава та Диканський, Полтавський райони 

11.  Полтавська обл.,  

с. Красногорівка, РТПС 
8 25,0  

с. Красногорівка та Полтавська область 

12.  м. Рівне (Антопіль), РТПС 27 10,0  м. Рівне та Рівненська область  

13.  м. Тернопіль, РТПС 11 10,0 м. Тернопіль та Тернопільська область 

14.  Хмельницька обл., с. Кульчіївці, 

РТПС 
33 5,0  

с. Кульчіївці та Хмельницька область 

15.  
Черкаська обл., м. Буки 28 1,0  

м. Буки та Жашківський, Лисянський, 

Тальнівський, Христинівський райони 

16.  Чернівецька обл., Заставнівський 

р-н, с. Василів, телеретранслятор 
36  0,01 

с. Василів Заставнівського району 

17.  Чернівецька обл.,  

м. Новодністровськ, РТПС 
26 2,5  

м. Новодністровськ та Сокирянський, 

Кельменецький, Новоселицький райони 



 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/  Т. Мироненко 

 

18.  Чернівецька обл., Путильський  

р-н, с. Підзахаричі, вишка КРРТ 
3  0,001 

с. Підзахаричі Путильського району 

19.  Чернівецька обл., Заставнівський 

р-н, с. Чуньків, вишка КРРТ 
32  0,01 

с. Чуньків Заставнівського району 


