
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1933 

 

05.10.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

Про заяву ПрАТ «ММЦ-СТБ», м. Київ,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00270-м від 04.12.2007) 

(ефірне, логотип: «С-Можливо все!» (комбіноване)) 

 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ (місцезнаходження:  

вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113;  голова правління Володимир 

Володимирович Бородянський), щодо продовження строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 00270-м від 04.12.2007 (ефірне загальнонаціональне 

телебачення з використанням 66 каналів у 66 населених пунктах, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу, 20 годин на добу у відрізках часу мовлення), 

керуючись статтями 12, 28, 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 01.01.2017 (чисельність наявного населення України), 

Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», враховуючи Форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням 

Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за № 41/24818, враховуючи 

зменшення потужності передавача з 0,3 кВт до 0,2 кВт на 41 ТВК у  

м. Олександрії Кіровоградської обл., уточнення складу пов’язаних осіб, 

території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-

мовлення та місцезнаходження передавачів, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Внести зміни ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ, 

до додатка 3 до ліцензії на мовлення НР № 00270-м від 04.12.2007 у зв’язку зі 

зменшенням потужності передавача з 0,3 кВт до 0,2 кВт на 41 ТВК у  

м. Олександрії Кіровоградської обл. 

2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ, НР № 00270-м від 04.12.2007 (ефірне 

загальнонаціональне телебачення з використанням 66 каналів у 66 населених 

пунктах, обсяг мовлення – по 24 години на добу, 20 годин на добу у відрізках 

часу мовлення), з урахуванням внесених змін, уточнення складу пов’язаних 



осіб, території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації 

РЕЗ-мовлення та місцезнаходження передавачів зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (телебачення); 

 - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «С-Можливо все!» 

(комбіноване); 

- строк дії ліцензії: 7 років (до прийняття Національною радою окремого 

рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового 

телевізійного мовлення у регіоні); 

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

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 24 години на добу, 20 

годин на добу у відрізках часу мовлення згідно з додатком 1 до рішення. 

3. Оператори телекомунікацій – Концерн РРТ, ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», ТОВ «Телемережі України», ПП «ВІЗИТ-СЕРВІС», ПП 

Радіопередавальний центр ТРК «Ефір», ТОВ ТРК «ЕС ЛТД», ТОВ ТРК 

«Спектр». 

4. Управлінню фінансової та 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, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1014), нарахувати ПрАТ 

«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ: 

- плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які впливають на розмір 

ліцензійного збору: зменшення потужності передавача з 0,3 кВт до 0,2 кВт на 

41 ТВК у м. Олександрії Кіровоградської обл. – провести новий розрахунок 

розміру ліцензійного збору ліцензії на мовлення (41 ТВК у м. Олександрії 

Кіровоградської обл., Р=0,2 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу). 

Врахувати раніше сплачену суму, ваговий коефіцієнт, який враховує територію 

мовлення N= 25 (для м. Олександрії), розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію 

мовлення згідно з додатком 1 до рішення; 

- ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з 

використанням 66 каналів у 66 населених пунктах згідно з додатком 2 до 

рішення, обсяг мовлення – по 24 години на добу, 20 годин на добу у відрізках 

часу мовлення згідно з додатком 1 до рішення. Врахувати ваговий коефіцієнт, 

який враховує територію мовлення N= згідно з додатком 2 до рішення, розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, 

програмну концепцію мовлення згідно з додатком 1 до рішення, зменшення 

ліцензійного збору на 80%. 

5. Враховуючи внесені зміни, здійснити видачу ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ, ліцензії на мовлення на новому бланку  

НР № 00270-м з продовженим строком дії за умови сплати ліцензійного збору 

за переоформлення та продовження строку дії ліцензії та після закінчення 



строку дії ліцензії на мовлення НР № 00270-м від 04.12.2007. При видачі 

ліцензії з продовженим строком дії попередня ліцензія на мовлення  

НР № 00270-м від 04.12.2007 вважається недійсною. 

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

телебачення і радіомовлення зазначити кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів): Бенджамін Верне, Саманта Д’Аоуд, Ангело де Різ, Колін Волкер. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та 

аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.1.1. 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 
 

Програмна концепція мовлення 

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

(вихідні) 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 12 годин 04 хвилини на добу, 50,2%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 16 годин 40 хвилин на добу, 69,4%; 

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 - - - 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - - 

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

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 7 годин 20 хвилин 

на добу, 30,6%; 

Формат: пізнавально-розважальний; 

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)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

1 година 45 

хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 3 години 3 години - 

3 Науково-просвітницькі передачі 2 години 15 

хвилин 

2 години 15 

хвилин 

- 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі 3 години 45 

хвилин 

- - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів - - - 

8 Фільмопоказ 8 годин 20 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або 

дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження 

застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 
 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для 

зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % 

загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).  
 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/ О. Лисенкова 



Додаток 1.1.2. 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 
 

Програмна концепція мовлення 

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

(п’ятниця) 
 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 6 годин 19 хвилин на добу, 26, 3%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 12 годин 55 хвилин на добу, 53,8%; 

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 - - - 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - - 

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

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 11 годин 05 хвилин 

на добу, 46,2%; 

Формат: пізнавально-розважальний; 

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)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

1 година 15 

хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 3 години 3 години - 

3 Науково-просвітницькі передачі - - - 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі - - - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів - - - 

8 Фільмопоказ 14 годин 50 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або 

дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження 

застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 

 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для 

зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % 

загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).  

 

Заступник начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення      /підпис/ О. Лисенкова 

 



Додаток 1.1.3. 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 

Програмна концепція мовлення 

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

(понеділок-четвер) 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 13 годин 34 хвилини на добу, 56,5%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 18 годин 40 хвилин на добу, 77,7%; 

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 - - - 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - - 

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

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 5 годин 20 хвилин 

на добу, 22, 3%; 

Формат: пізнавально-розважальний; 

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)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

2 години - - 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 30 

хвилин 

1 година 30 

хвилин 

- 

3 Науково-просвітницькі передачі 3 години 3 години - 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі 5 годин - - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів - - - 

8 Фільмопоказ 7 годин 35 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або 

дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження 

застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 

 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для 

зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % 

загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).  

 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ О. Лисенкова 
 



Додаток 1.2.1. 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 
 

Програмна концепція мовлення 

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

(12 ТВК у м. Алчевську (м. Комунарськ), обсяг мовлення – 20 годин на добу у відрізках часу: 

00:00 – 07:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 18:00; 19:00 – 00:00; вихідні) 
 

Загальний обсяг мовлення: 20 годин на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 9 годин 37 хвилин на добу, 48%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 13 годин 25 хвилин на добу, 67%; 

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 - - - 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - - 

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

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 6 годин 35 хвилин 

на добу, 33%; 

Формат: пізнавально-розважальний; 

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)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

1 година 45 

хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 30 

хвилин 

1 година 30 

хвилин 

- 

3 Науково-просвітницькі передачі 2 години 15 

хвилин 

2 години 15 

хвилин 

- 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі 3 години  - - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів - - - 

8 Фільмопоказ 7 годин 35 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або 

дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження 

застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для 

зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % 

загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).  

 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/  О. Лисенкова 



Додаток 1.2.2. 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 
 

Програмна концепція мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

(12 ТВК у м. Алчевську (м. Комунарськ), обсяг мовлення – 20 годин на добу у відрізках часу: 

00:00 – 07:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 18:00; 19:00 – 00:00; п’ятниця) 
 

Загальний обсяг мовлення: 20 годин на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 5 годин 22 хвилини на добу, 26,8%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 10 годин 25 хвилин на добу, 52%; 

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 - - - 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - - 

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

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 9 годин 35 хвилин 

на добу, 48%; 

Формат: пізнавально-розважальний; 

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)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

30 хвилин - - 

2 Культурно-мистецькі передачі 3 години 3 години - 

3 Науково-просвітницькі передачі - - - 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі - - - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого 

мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів - - - 

8 Фільмопоказ 12 годин 35 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування ________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або 

дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження 

застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 

 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для 

зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % 

загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).  

 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ О. Лисенкова 



Додаток 1.2.3. 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 

 

Програмна концепція мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

(12 ТВК у м. Алчевську (м. Комунарськ), обсяг мовлення – 20 годин на добу у відрізках часу: 

00:00 – 07:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 18:00; 19:00 – 00:00; понеділок – четвер) 
 

Загальний обсяг мовлення: 20 годин на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 10 годин 22 хвилини на добу, 51,8%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 14 годин 40 хвилин на добу, 73,4%; 

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 - - - 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - - 

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

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 5 годин 20 хвилин 

на добу, 26,6%; 

Формат: пізнавально-розважальний; 

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)* 

Мінімальний обсяг 

національного 

продукту  

(год., хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

1 година 15 

хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 30 

хвилин 

1 година 30 

хвилин 

- 

3 Науково-просвітницькі передачі 2 години 15 

хвилин 

2 години 15 

хвилин 

- 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі 3 години 30 

хвилин 

- - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів - - - 

8 Фільмопоказ 7 годин 35 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або 

дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження 

застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 
 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для 

зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % 

загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).  
 

Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення  /підпис/ О. Лисенкова  



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

05.10.2017 № 1933 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія  

розповсюдження програм 

Ваговий коефіцієнт, 

який враховує 

територію мовлення N 

1.  

АР Крим, 

м. Красноперекопськ,  

вул. Таврічеська, 105 

10 0,1 м. Красноперекопськ 

 

15 для  

м. Красноперекопськ 

2.  
м. Севастополь,  

просп. Перемоги,96 
48 0,5 м. Севастополь 

 

100 для  

м. Севастополь 

3.  

АР Крим,  

м. Сімферополь,  

вул. Студентська, 14 

52 5,0 
м. Сімферополь та 

прилеглі райони 

 

100 для  

м. Сімферополь 

4.  
АР Крим, м. Ялта,  

вул. Южнонабережне шосе, 55 
34 0,1 м. Ялта 

 

25 для м. Ялта 

5.  
АР Крим, м. Керч,  

вул. Орджонікідзе, 144 
47 0,2 м. Керч 

 

50 для м. Керч 

6.  
АР Крим, м. Алушта,  

вул. Сергіїва-Ценського, 13 
35 0,1 м. Алушта 

 

15 для м. Алушта 

7.  
АР Крим, м. Джанкой,  

вул. Крайня, 20 
50 0,1 м. Джанкой 

 

15 для м. Джанкой 

8.  
АР Крим, м. Євпаторія, 

Роздольненське шосе, 17 
51 0,1 м. Євпаторія 

 

50 для  

м. Євпаторія 

9.  

АР Крим, м. Феодосія, 

Сімферопольське шосе, 45-а 

(гора Лиса) 

29 0,1 м. Феодосія 

 

25 для м. Феодосія  

10.  
м. Вінниця,  

вул. Максимовича, 23 
52 1,0 

м. Вінниця та прилеглі 

райони 

 

100 для м. Вінниця 

11.  
Волинська область, м. Ковель, 

вул. Відродження, 1-ж 
41 0,1 м. Ковель 

 

25 для м. Ковель 

12.  
Волинська обл., м. Луцьк,  

вул. Карбишева, 2-ж 
48 0,1 м. Луцьк 

 

50 для м. Луцьк 

13.  
м. Дніпро,  

вул. Телевізійна, 3 
23 1 

м. Дніпро (міськрада),  

м. Кам’янське 

(міськрада),  

м. Новомосковськ  

та райони: 

Дніпропетровський, 

Новомосковський, 

Синельниківський, 

Солонянський, 

Петриківський  

200 для м. Дніпро 

14.  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,  

вул. Телевізійна, 8 

52 5 
м. Кривий Ріг та прилеглі 

райони 

 

125 для м. Кривий Ріг 

15.  
Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, пл. Миру, 5 
42 0,1 м. Жовті Води 

 

15 для м. Жовті Води 

16.  

Дніпропетровська обл.,  

м. Нікополь, вул. Патріотів 

України, 113-а 

26 0,1 
м. Нікополь та 

Нікопольський район 

 

50 для м. Нікополь 



17.  

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград,  

вул. Харківська, 17-а 

35 0,1 м. Павлоград 

 

 

50 для  

м. Павлоград 

18.  
м. Донецьк,  

вул Пехотна, 4-а 
52 5,0 

м. Донецьк та прилеглі 

райони 

 

200 для м. Донецьк 

19.  

Донецька область,  

м. Костянтинівка,  

вул. Демещенко, 116, вишка 

ОРТПЦ 

60 0,1 м. Костянтинівка 

 

 

25 для  

м. Костянтинівка 

20.  

Донецька обл., м. Краматорськ,  

вул. Лівобережна, 699-а, вишка 

ОРТПЦ (Андріївка)  

59 0,2 
смт Андріївка  

(м. Краматорськ) 

 

 

50 для  

м. Краматорськ 

21.  
Донецька обл., м. Маріуполь,  

вул. Кленова Балка, 3 
59 1,0 

м. Маріуполь та прилеглі 

райони 

 

100 для м. Маріуполь 

22.  
м. Житомир,  

вул. Покровська, 236 
52 0,1 м. Житомир 

 

50 для м. Житомир 

23.  

Житомирська обл.,  

м. Коростень, вул. Героїв 

Чорнобиля, 3 

44 0,1 м. Коростень 

 

25 для  

м. Коростень 

24.  
Житомирська обл., м. Бердичів,  

вул. Житомирська, 78 
51 0,3 м. Бердичів 

 

 

25 для м. Бердичів 

25.  
Житомирська обл.,  

м. Новоград-Волинський 
6 0,1 м. Новоград-Волинський 

 

25 для  

м. Новоград-

Волинський 

26.  

Закарпатська обл., м. Ужгород, 

урочище Качанівка, РТС 

«Спектр» 

38 1,0 
м. Ужгород та прилеглі 

райони 

 

50 для м. Ужгород 

27.  
м. Запоріжжя,  

вул. Матросова, 24-а 
48 5,0 

м. Запоріжжя та прилеглі 

райони 

 

200 для  

м. Запоріжжя 

28.  

Запорізька обл.,  

м. Мелітополь,  

пр-т Б. Хмельницького, 88 

35 0,2 м. Мелітополь 

 

50 для  

м. Мелітополь 

29.  
м. Івано-Франківськ,  

вул. Чорновола, 19 
36 0,1 м. Івано-Франківськ 

 

50 для м. Івано-

Франківськ 

30.  
Івано-Франківська обл.,  

м. Калуш, вул. Височанка, 34-а 
50 0,1 м. Калуш 

 

25 для м. Калуш 

31.  
Київська область,  

м. Богуслав, вул. Острів, 1 
29 0,1 м. Богуслав 

 

5 для м. Богуслав 

32.  
м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 
50 10 

м. Київ та прилеглі 

райони  

 

400 для м. Київ 

33.  
м. Кропивницький,  

вул. Садова, 88, РТПС 
50 5,0 

м. Кропивницький та 

прилеглі райони 

 

50 для  

м. Кропивницький 

34.  

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія, 

вул. Пархоменка, 2, РТС 

41 0,2 м. Олександрія 

 

25 для  

м. Олександрія 

35.  
Луганська обл.,  

м. Алчевськ, вул. Леніна, 55  
12 0,01 м. Алчевськ  

 

50 для м. Алчевськ 

36.  м. Луганськ, вул. Демьохіна, 25 52 5,0 
м. Луганськ та прилеглі 

райони 

 

100 для  

м. Луганськ 

37.  

Луганська область,  

м. Хрустальний,  

вул. Молодіжна, 16-а 

58 0,1 м. Хрустальний  

 

25 для  

м. Хрустальний 

38.  
Луганська обл., м. Лисичанськ,  

пр-т Перемоги, 161-а 
47 0,1 м. Лисичанськ 

 

25 для  

м. Лисичанськ 



39.  

Луганська область, 

Антрацитівський район,  

с. Вахрушево 

11 0,01 с. Вахрушево 

 

5 для с. Вахрушево 

40.  
м. Львів, вул. Високийий замок, 

9, вежа КРРТ 
32 2,0 

м. Львів та прилеглі 

райони 

 

200 для м. Львів 

41.  
м. Миколаїв,  

пр-т Центральний, 24-р 
7 0,1 м. Миколаїв 

 

100 для  

м. Миколаїв 

42.  

Миколаївська обл.,  

м. Первомайськ, 

Підгороднянське шосе, 13,  

вишка РТПЦ 

43 0,1 м. Первомайськ 

 

25 для  

м. Первомайськ 

43.  
Одеська обл., м. Ананьїв,  

вул. Незалежності, 167 
26 0,01 м. Ананьїв 

 

5 для м. Ананьїв 

44.  
м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 3, вишка ОРТПЦ 
49 5,0 

м. Одеса та прилеглі 

райони 

 

225 для м. Одеса 

45.  
м. Полтава,  

пр-т Першотравневий, 26-а 
42 1,0 

м. Полтава та прилеглі 

райони 

 

50 для м. Полтава 

46.  

Полтавська обл.,  

м. Кременчук,  

вул. Керченська, 7-а 

32 0,3 м. Кременчук 

 

50 для  

м. Кременчук 

47.  
Полтавська обл., м. Лубни,  

вул. Грушевського, 27 
27 0,1 м. Лубни 

 

15 для м. Лубни 

48.  
м. Рівне, с. Антопіль,  

вул. Київська, 12 
10 0,1 с. Антополь (м. Рівне)  

 

50 для м. Рівне 

49.  м. Суми, вул. Скрябіна, 3 26 0,1 м. Суми 50 для м. Суми 

50.  
Сумська обл.,  

м. Конотоп, вул. Садова, 102 
42 0,2 м. Конотоп 

 

25 для м. Конотоп 

51.  
Сумська обл., м. Ромни,  

б-р Свободи, вишка РПС 
26 0,1 м. Ромни 

 

15 для м. Ромни 

52.  м. Тернопіль, с. Лозова,  РТПС 52 1,0 
м. Тернопіль та прилеглі 

райони 

 

50 для  

м. Тернопіль 

53.  
м. Харків,  

вул. Дерев`янка, 1-а 
21 1,0 

м. Харків та прилеглі 

райони 

 

225 для м. Харків 

54.  
Харківська обл., м. Ізюм,  

вул. Крута, 56 
37 0,1 м. Ізюм 

 

15 для м. Ізюм 

55.  
Харківська обл., м. Лозова,  

вул. Кооперативна, 53-а 
23 0,1 м. Лозова 

 

25 для м. Лозова 

56.  
м. Херсон, вул. Перекопська, 5, 

вишка ОРТПЦ 
43 0,5 м. Херсон 

 

50 для м. Херсон 

57.  

Херсонська обл., Каховський 

район, с. Василівка,  

вул. Хмельницького, 2, вишка 

РТПЦ 

23 0,5 
с. Василівка та прилеглі 

райони 

 

15 для м. Нова Каховка 

58.  
м. Хмельницький,  

пр-т Миру, 43, вишка КРРТ 
52 1,0 

м. Хмельницький та 

прилеглі райони  

 

50 для  

м. Хмельницький 

59.  

Хмельницька область,  

м. Кам'янець-Подільський,  

с. Кульчіївці, вишка КРРТ 

43 1,0 

м. Кам`янець-

Подільський та прилеглі 

райони 

 

50 для  

м. Кам`янець-

Подільський 

60.  
Хмельницька обл.,  

м. Шепетівка, вул. Тітова, 1 
24 0,1 м. Шепетівка 

 

15 для  

м. Шепетівка 

61.  
м. Черкаси,  

вул. Пальохи, 2 
51 1,0 

м. Черкаси та прилеглі 

райони 

 

50 для м. Черкаси 

62.  
Черкаська обл., м. Умань,  

(с. Полянецьке, вул. Лісова,3) 
43 0,1 м. Умань 

 

25 для м. Умань 



 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

Заступник начальника управління  

фінансової та бухгалтерської служби    /підпис/ К. Крук 

 

 

63.  
м. Чернівці,  

вул. Білецька, 6 
22 0,5 

м. Чернівці та прилеглі 

райони: Герцаївський, 

Глибоцький, 

Заставнівський, 

Кіцманський, 

Новоселицький, 

Сторожинецький, 

Хотинський 

 

50 для м. Чернівці 

64.  
м. Чернігів,  

вул. Реміснича, 53-б 
52 1,0 

м. Чернігів та прилеглі р-

ни 

 

50 для м. Чернігів 

65.  
Чернігівська обл.,  

м. Ніжин, вул. Толстого, 52-а 
49 0,1 м. Ніжин 

 

25 для м. Ніжин 

66.  
 м. Прилуки, 

(с. Білещина, вул. Миру, 1-а) 
38 0,1 м. Прилуки 

 

25 для м. Прилуки 


