
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 391 

 

07.04.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 5 

 

Про заяву ТОВ „Телеодин”, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0789-м від 02.04.2003)  

 

Розглянувши заяву ТОВ „Телеодин”, м. Київ (юридична адреса: вул. 

Павлівська, 29, к. 7, м. Київ, 01135; фактична адреса: вул. Нагірна, 24/1, м. Київ; 

генеральний директор Асаулюк О.В.), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 0789-м від 02.04.2003 (ефірне мережне телебачення: 47 каналів 

у 47 містах, територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне, мова: 

українська не менше 75%* (* телекомпанія має забезпечувати визначені 

ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому проміжку: в 

будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 

24:00)) у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми власності, складу 

керівних та наглядових органів, власників, керуючись статтями 27, 31, 35 

Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада  

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0789-м від 02.04.2003 ЗАТ 

„Телеодин”, м. Київ, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми 

власності, складу керівних та наглядових органів, власників та видати ліцензію 

на мовлення, зазначивши: 

- вид мовлення: ефірне (телебачення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „М1”; 

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

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення. 

2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі ст. 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ТОВ „Телеодин”, м. Київ, плату 

за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

3. Зобов’язати ТОВ „Телеодин”, м. Київ, забезпечити перехід на цифрове 

мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради. 



4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

„Телеодин”, м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії 

залишається без змін –  по 02.04.2013. 

5. При видачі переоформленої ліцензії ліцензія на мовлення НР № 0789-м 

від 02.04.2003 вважається недійсною та вилучається. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, юридичне та фінансово-економічне управління, 

департамент контрольно-аналітичної роботи. 

 

 
Голова Національної ради                       /підпис/   В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.1. 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 

 
Програмна концепція мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

(24 години на добу) 

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

не менше 75%*; 

* телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому 

проміжку: в будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 24:00.                    
ІІ. Частка програм власного виробництва: 9 годин 55 хвилин на добу, 41%;                                                                                                            

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

виробництва): 17 годин 05 хвилин на добу, 71%;                                                                                                                                      

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції  іноземного виробництва: 6 годин 55 

хвилин на добу, 29%;                                                                                                                       

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-музичний;  

 
№ 

 
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) 

Програми та 

передачі, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

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.../  

15 год. 34 хв. 7 год.  10 год. 34 хв. 5 год. - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - -  - 

7 
Фільмопоказ (для телебачення) 

 

1 год. 55 хв. 

 

- 

 

- 

 

1 год. 55 хв. 
- 

8 
Інше: 

 

Реклама  

 

 

3 год. 36хв. 

 

 

- 

 

 

3 год. 36хв. 
- - 

елементи оформлення ефіру 1 год. 35 хв. 1 год. 35 хв. 1 год. 35 хв. - - 

анонси 1 год. 20 хв.  1 год. 20 хв. 1 год. 20 хв. - - 

телеторгівля - - - - - 

 
 

Начальник управління контролю 

та моніторингу     /підпис/  С. Ляпідевський 

 
 

 

 

 



Додаток 1.2. 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

(49 ТВК у м. Ужгороді) 
 

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

_українська не менше75%*; 

* телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому 

проміжку: в будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 24:00.                    

ІІ. Частка програм власного виробництва: 2 години 21 хвилина на добу, 39%;  

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

виробництва): 5 годин на добу, 83%;                                                                                                                 

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 1 година на 

добу, 17%;               

V. Формат (відповідно до програмної концепції):   розважально-музичний;  

 
№ 

 
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) 

Програми та 

передачі, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

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.../  

5 год. 27 хв. 2 год.  4 год. 27 хв. 1 год. - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 
Фільмопоказ (для телебачення) 

 

-  

 

- 

 

-  
- - 

8 Інше: 

 

Реклама  

 

 

12 хв. 

 

 

- 

 

 

12 хв. 

- - 

елементи оформлення ефіру 11 хв.  11 хв.  11 хв.  - - 

анонси 10 хв. 10 хв. 10 хв. - - 

телеторгівля -  - -  - - 

 

 
Начальник управління контролю 

та моніторингу     /підпис/  С. Ляпідевський 
 

 

 

 

 



Додаток 1.3. 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 
 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

 (на 26 ТВК у м. П’ятихатках Дніпропетровської області) 

 

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

_українська не менше 75%*; 

* телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому 

проміжку: в будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 24:00.                    

ІІ. Частка програм власного виробництва: 8 годин 14 хвилин на добу, 43%;                                                                                                            

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

виробництва): 13 годин 50 хвилин на добу, 73%;      

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 5 годин 10 

хвилин на добу, 27%;                                                                                    

V. Формат (відповідно до програмної концепції):   розважально-музичний;  

 
№ 

 
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) 

Програми та 

передачі, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

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.../  

13 год.  6 год.  9 год.  4 год. - 

5 Підбірка музичних творів 

/для радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 

 

1 год. 10 хв. 

 

- 

 

-  

 

1 год. 10 хв. 
- 

8 Інше: 

 

Реклама  

 

 

2 год. 36 хв. 

 

 

- 

 

 

2 год. 36 хв. 

- - 

елементи оформлення ефіру 1 год. 14 хв.  
1 год. 14 

хв.  
1 год. 14 хв.  - - 

анонси 1 год. 
1 год. 20 

хв. 
1 год. - - 

телеторгівля -  - -  - - 

 
Начальник управління контролю 

та моніторингу     /підпис/  С. Ляпідевський 
 

 

 

 



Додаток 1.4. 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

(на 8 ТВК у м. Ніжині Чернігівської області) 

 

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

_українська не менше 75%*;                    

* телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому 

проміжку: в будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 24:00.                    

ІІ. Частка програм власного виробництва: 3 години 57 хвилин на добу, 40%;                                                                                                            

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

виробництва): 7 годин 14 хвилин на добу, 72%;                                                                                                                          

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години 46 

хвилин на добу, 28%;                          

V. Формат (відповідно до програмної концепції):   розважально-музичний;  

 
№ 

 
Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національног

о продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

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.../  

7 год. 17 хв. 3 год.  5 год. 17 хв. 2 год. - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 
Фільмопоказ (для телебачення) 

 

46 хв. 

 

- 

 

-  

 

46 хв. 
- 

8 
Інше: 

Реклама  

 

 

1 год.  

 

 

- 

 

 

1 год.  

- - 

елементи оформлення ефіру 31 хв.  31 хв.  31 хв.  - - 

анонси 26 хв. 26 хв. 26 хв. - - 

телеторгівля -  - -  - - 

 

 

Начальник управління контролю 

та моніторингу     /підпис/  С. Ляпідевський 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.5. 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 
 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

(на 46 ТВК у м. Першотравенську Дніпропетровської області) 

 

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

_українська не менше 75%*;                    

* телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому 

проміжку: в будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 24:00.                    

ІІ. Частка програм власного виробництва: 2 години 12 хвилин на добу, 44%;                                                                                                            

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

виробництва): 4 години на добу, 80%;                           

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 1 година на 

добу, 20%;                           

V. Формат (відповідно до програмної концепції):   розважально-музичний; 

  
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ- 

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Програми та 

передачі, які 

передбача- 

ється 

ретранслювати 

(год. 

хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

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.../  

4 год. 48 хв. 2 год.  
3 год. 48 

хв. 
1 год. - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 
Фільмопоказ (для телебачення) 

 

- 

 

- 

 

-  

 

- 

 

- 

8 Інше: 

 

Реклама  

 

 

-  

 

 

- 

 

 

-  

- - 

елементи оформлення ефіру 6 хв.  6 хв.  6 хв.  - - 

анонси 6 хв. 6 хв. 6 хв. - - 

телеторгівля -  - -  - - 

 

 
Начальник управління контролю 

та моніторингу     /підпис/  С. Ляпідевський 
 

 

 



Додаток 1.6. 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

(на 26 ТВК у м. Білій Церкві Київської області) 

 

І. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідноше нні):  

_українська не менше 75%*;                    

* телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги україномовних програм і передач у часовому 

проміжку: в будні – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні – з 13:00 до 24:00.                    
ІІ. Частка програм власного виробництва: 2 години 25 хвилин на добу, 40%;                                                                                                            

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

виробництва): 4 години 37 хвилин на добу, 77%;                                                                                                                          

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 1 година 23 

хвилини на добу, 23%;                           

V. Формат (відповідно до програмної концепції):   розважально-музичний;  

 
№ 

 
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) 

Програми та 

передачі, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

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.../  

3 год. 31 

хв. 

1 год. 31 

хв. 
2 год. 31 хв. 1 год. - 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі - - - - - 

7 
Фільмопоказ (для телебачення) 

 

23 хв. 

 

- 

 

-  

 

23 хв. 

 

- 

8 
Інше: 

 

Реклама  

 

 

1 год. 12 

хв. 

 

 

- 

 

 

1 год. 12 хв. 

- - 

елементи оформлення ефіру 30 хв.  30 хв.  30 хв.  - - 

анонси 24 хв. 24 хв. 24 хв. - - 

телеторгівля -  - -  - - 

 
Начальник управління контролю 

та моніторингу     /підпис/  С. Ляпідевський 
 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 
 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення  

 

Загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу, крім: 

загальний обсяг мовлення на 49 ТВК у м. Ужгороді Закарпатської області становить 6 годин 

на добу, мовлення ведеться у відрізках часу: 

 

Щодня:      06:00 - 24:00    програми Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород 

                   00:00 - 06:00    програми ЗАТ „Телеодин”, м. Київ; 

 

загальний обсяг мовлення на 26 ТВК у м. П’ятихатках Дніпропетровської області становить 

19 годин на добу, мовлення ведеться у відрізках часу: 

Щоденно 

00:00-18:00 

23:00-00:00 

 

загальний обсяг мовлення на 8 ТВК у м. Ніжині Чернігівської області становить 10 годин на 

добу, мовлення ведеться у відрізках часу: 

Понеділок - п’ятниця:  Субота, неділя, святкові дні: 

13:00-18:00 13:00-18:00 

01:00-06:00 01:00-06:00 

 

загальний обсяг мовлення на 26 ТВК у м. Білій Церкві Київської області становить 6 годин 

на добу, мовлення ведеться у відрізках часу: 

Понеділок - п’ятниця:  Субота, неділя: 

07:00-10:00 

11:00-17:00 13:00-15:00 

21:00-22:00 

 

загальний обсяг мовлення на 46 ТВК у м. Першотравенську Дніпропетровської області 

становить 5 годин на добу, мовлення ведеться у відрізках часу: 

Щоденно 

01:30-06:30 

 

 

Начальник управління  

контролю та моніторингу                                      /підпис/                          С. Ляпідевський 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

07.04.2010 № 391 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ „Телеодин”, м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 
 

№ з/п 
Місцезнаходження 

передавача 

Канал 

мовлення 

(ТВК) 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Вінницька область 

1. вул. Максимовича, 23, 

Вінницький ОРТПЦ, 

м. Вінниця 

50 1,0 м. Вінниця та прилеглі 

райони 

Волинська область 

2. м. Луцьк,  

вул. Словацького, 12 

52  0,5 м. Луцьк 

3. м. Ковель, вул. Варшавська, 

5, РТПС  

38  0,1 м. Ковель 

Дніпропетровська область 

4. м. Дніпропетровськ,  

вул. Телевізійна, 3,  

Дніпропетровський РТПЦ  

31  1,0 м. Дніпропетровськ та 

прилеглі райони 

5. м. Кривий Ріг,  

вул. Телевізійна, 8, 

Криворізький РТПЦ 

57  0,5 м. Кривий Ріг 

6. м. Нікополь, вул.  

К. Лібкнехта, 113-а, РТПС 

59  0,1 м. Нікополь 

7. м. П’ятихатки  26  0,1 м. П’ятихатки  

8. вул. Комсомольська, 36, м. 

Першотравенськ  

46  0,1 м. Першотравенськ 

Донецька область 

9. вул. Піхотна, 4-а, 

Донецький ОРТПЦ,  

м. Донецьк 

23 5,0 м. Донецьк та прилеглі 

райони 

10. Кленова Балка, 3, 

Маріупольський РТПЦ,  

м. Маріуполь 

23 1,0 м. Маріуполь та 

прилеглі райони 

Житомирська область 

11. м. Житомир, вул. Щорса, 

236 

49  1,0 м. Житомир та прилеглі 

райони 

Запорізька область 

12.  вул. Матросова, 24-а, 

Запорізький ОРТПЦ,  

м. Запоріжжя 

52 1,0 м. Запоріжжя та 

прилеглі райони 

13 м. Бердянськ, вул. Руденко, 

4-а, РТС  

22  0,1 м. Бердянськ 

Закарпатська область 

14 м. Ужгород, урочище 

Качанівка 

 

 

49  0,1 м. Ужгород 

Івано-Франківська область 

15 м. Івано-Франківськ,  

вул. Чорновола, 19, Івано-

Франківський РТПЦ  

59  0,1 м. Івано-Франківськ 

Кіровоградська область 



16 м. Кіровоград,  

вул. Садова, 88, 

Кіровоградський РТПЦ 

58  0,5 м. Кіровоград 

17 м. Олександрія, вежа РТПС 36  0,1 м. Олександрія 

Київська область 

18 вул. Дорогожицька, 10, 

Київський РТПЦ, м. Київ 

40 5,0 м. Київ та прилеглі 

райони 

19 м. Біла Церква, Київська 

обл. 

26  0,1 м. Біла Церква  

Київської обл. 

АР Крим 

20 вул. Студентська, 14, 

РТПЦ, м. Сімферополь, АР 

Крим 

50 1,0 м. Сімферополь та 

прилеглі райони 

21  пр-т Перемоги, 96, 

Севастопольський РТПЦ,  

м. Севастополь 

50 1,0 м. Севастополь та 

прилеглі райони 

22 АР Крим, м. Ялта, 

Південнобережне шосе, 55, 

РТС 

51  0,1 м. Ялта 

23 АР Крим, м. Феодосія, 

Лиса Гора, РТС  

35  0,1 м. Феодосія 

24 АР Крим, м. Судак, Гора 

Алчак, РТС  

24  0,1 м. Судак 

25 АР Крим, м. Керч,  

вул. Орджонікідзе, 144, 

РТС  

57  0,2 м. Керч 

26 АР Крим, м. Євпаторія, 

Роздільницьке шосе, 11, 

РТС 

57  0,2 м. Євпаторія 

Луганська область 

27 вул. Демьохіна, 25, 

Луганський ОРТПЦ,  

м. Луганськ 

57 1,0 м. Луганськ та прилеглі 

райони 

28 м. Перевальськ,  

вул. Тевелєва, 15-а, РТПС 

64  0,5 м. Перевальськ,     

 м. Алчевськ 

Львівська область 

29 Високий замок, 9, 

Львівський ОРТПЦ,   

м. Львів 

39 1,0 м. Львів та прилеглі 

райони 

Миколаївська область 

30 пр-т Леніна, 24-б, 

Миколаївський ОРТПЦ, 

м. Миколаїв 

 

52 1,0 м. Миколаїв та прилеглі 

райони 

Одеська область 

31 Фонтанська дорога, 3, 

Одеський ОРТПЦ,  

м. Одеса 

34 1,0 м. Одеса та прилеглі 

райони 

Полтавська область 

32 Першотравневий пр-т,  

26-а, Полтавський ОРТПЦ, 

м. Полтава 

35 0,1 м. Полтава 

33 м. Кременчук,  

вул. Керченська, 7-а  

40  1,0 м. Кременчук та 

прилеглі райони 

34 м. Лубни,  

вул. Грушевського, 27 

 

 

25  0,1 м. Лубни 

Рівненська область 

35 м. Рівне (с. Антопіль),  

вул. Київська, 12, 

Рівненський РТПЦ 

57  0,5 м. Рівне 



 Сумська область 

36 м. Суми, вул. Скрябіна, 3, 

Сумський РТПЦ 

 

52  0,5 м. Суми 

Тернопільська область 

37 м. Тернопіль     

(с. Лозова), вежа РТПЦ, 

Тернопільський РТПЦ 

24  1,0 м. Тернопіль та прилеглі 

райони 

Харківська область 

38 вул. Дерев’янка, 1-а, 

Харківський ОРТПЦ, 

м. Харків 

36 1,0 м. Харків та прилеглі 

райони 

Херсонська область 

39 вул. Перекопська, 5, 

Херсонський ОРТПЦ, 

м. Херсон 

49 1,0 м. Херсон та прилеглі 

райони 

40 Каховський р-н,            

с. Василівка, РТПС 

48  0,5 с. Василівка,  

Н. Каховка, Каховка, 

Берислав, Таврійськ 

Хмельницька область 

41 м. Хмельницький,  

пр-т Миру, 43, 

Хмельницький РТПЦ 

58  1,0 м. Хмельницький та 

прилеглі райони 

Черкаська область 

42 м. Черкаси, вул. Пальохи, 

2, Черкаський РТПЦ 

49  1,0 м. Черкаси та прилеглі 

райони 

43 м. Умань, вул. Лісна, 1, 

РТС  

25  0,1 м. Умань 

Чернівецька область 

44 м. Чернівці,  

вул. Білецька, 6, 

Чернівецький РТПЦ 

48  0,5 м. Чернівці 

Чернігівська область 

45 вул. Комсомольська, 53-б, 

Чернігівський ОРТПЦ,  

м. Чернігів 

36 1,0 м. Чернігів та прилеглі 

райони 

46 м. Новгород-Сіверський, 

Чернігівська обл., вежа 

ОРТПЦ 

41  1,0 м. Новгород-Сіверський 

Чернігівської обл. та 

прилеглі райони 

47 пр. Урожайний, 8-а,    

м. Ніжин РТС 

8  0,01 м. Ніжин Чернігівської 

обл. 

 

 

 

Начальник управління науково-технічного  

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 
 


