
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 446 

 

30.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 
Про переоформлення ліцензії на мовлення  

НТКУ, м. Київ, на ПАТ «НСТУ», м. Київ  

(НР № 00673-м від 08.12.2015)  

(супутникове, позивні: «Українське радіо») 

 

Розглянувши інформацію управління ліцензування про переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00673-м від 08.12.2015 (супутникове радіомовлення, 

обсяг мовлення - 24 години на добу) НТКУ, м. Київ, у зв’язку з перетворенням 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ (місцезнаходження: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; 

т.в.о. голови правління Ганна Іванівна Бичок), зміною керівника, технічних 

параметрів мовлення, уточненням інформації щодо засновників, зазначенням 

складу пов’язаних осіб, керуючись статтями 12, 28, 31, 33 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Законом 

України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», враховуючи 

рішення Національної ради від 05.10.2016 № 2140, лист від 16.03.2017 вх.  

№ 16/1483, від 28.03.2017 вих. № 01-09/965, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00673-м від 08.12.2015 

НТКУ, м. Київ, у зв’язку з перетворенням НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ 

УКРАЇНИ на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, зміною керівника, 

технічних параметрів мовлення, уточненням інформації щодо засновників, 

зазначенням складу пов’язаних осіб. 

2. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

ліцензію на мовлення на новому бланку, зазначивши в ліцензії: 

- адреса: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; 

- код ЄДРПОУ 23152907; 

- вид мовлення: супутникове (радіомовлення); 

- засновник: Держава в особі Кабінету Міністрів України, м. Київ; 

- власник: Держава в особі Кабінету Міністрів України, м. Київ; 



- пов’язані особи: Кабінет Міністрів України, м. Київ; Бичок Ганна 

Іванівна; 

- редакційна рада: Наливайко Олег Ігорович, Ободович Олександр 

Олександрович, Романова Вікторія Олександрівна, Юровська Дар'я Юріївна, 

Лушкарьова Світлана Юріївна, Доценко Лариса Вікторівна, Ковш Олександр 

Георгійович, Федоренко Олександр Геннадійович; 

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

- позивні: «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної мережі – згідно з додатком 2 до рішення; 

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

- строк дії ліцензії – 7 років (з дати прийняття рішення, відповідно до 

вимог частини 5 статті 17 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України»). 

3. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 00673-м від 08.12.2015 НТКУ,  

м. Київ. 

4. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення зазначити кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера): Бичок Ганна Іванівна. 

5. Зобов’язати ПАТ «НСТУ», м. Київ, впродовж одного місяця з дати 

ухвалення цього рішення надати копії постійних угод з оператором 

телекомунікацій. 

6. Зобов’язати  протягом десяти днів повернути до Національної ради 

ліцензію на мовлення НР № 00673-м від 08.12.2015. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та 

аналізу телерадіомовлення. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

30.03.2017 № 446 

Програмна концепція мовлення 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

 

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

 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

 

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 

07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення) 

Частка пісень з 08.11.2016* з 08.11.2017* з 08.11.2018 

державною мовою не менше 25% не менше 30% не менше 35% 

Іноземними мовами, які є 

офіційними мовами 

Європейського Союзу 

менше 60% менше 60% менше 60% 

*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року. 

 

Формат: інформаційно-культурологічний;             

 

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 

 

10 годин 18 хвилин 
--- 

2 Культурно-мистецькі передачі 5 годин --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 1 година 35 хвилин --- 

4 Розважальні передачі 1 година 12 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 --- --- 

8 Передачі іншого тематичного спрямування 

 

--- 

 
--- 

*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору. 

 

 
 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/ О. Лисенкова 

 
 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

30.03.2017 № 446 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

 

 

Супутниковий ретранслятор – «AMOS-3»,  

оператор супутникового ретранслятора – «Space-communication Ltd.» (Ізраїль), орбітальна 

позиція – 4,0° зах. д.,  

частота прийому – 11139,5 МГц,  

символьна швидкість – 30000 Ксимв./сек.,  

коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4,  

поляризація – горизонтальна,  

умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді,  

стандарт мовлення DVB-S, 

територія розповсюдження телерадіопрограм – Україна та інші країни в межах зони 

впевненого прийому сигналу із супутника, 

оператор телекомунікацій – ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ», м. Київ; 

адреса студії – вул. Хрещатик, 26, м. Київ. 

 
 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 


