
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 32 

 

10.01.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00454-м від 29.09.2015) 

(ефірне, логотип: «5+») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Павла Усенка, 8, м. Київ, 02105; директор Олександр 

Болеславович Адаменко), про переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00454-м від 29.09.2015 (ефірне загальнонаціональне телебачення з 

використанням 39 телеканалів, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку 

зі зміною складу редакційної ради, вилученням каналів мовлення, які підлягають 

вимкненню на підставі завершення термінів використання радіотехнології 

аналогового телевізійного мовлення відповідно до рішень Національної ради від 

26.07.2018 № 1154, від 29.08.2018 № 1312, керуючись статтями 12, 31, 35 Закону 

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

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

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», враховуючи перейменування назв населених пунктів та районів, 

оформлення програмної концепції мовлення на бланку нового зразка, 

затвердженому рішенням Національної ради від 13.04.2017 № 562, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00454-м від 29.09.2015 (дата 

видачі бланка ліцензії 29.09.2015) та додатки 2 (дата видачі додатка 31.07.2018), 

3, 4 (дата видачі додатків 29.09.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00454-м від 

29.09.2015 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, у зв’язку зі зміною 

складу редакційної ради, перейменуванням назв населених пунктів та районів, 

оформленням програмної концепції мовлення на бланку нового зразка, 

затвердженому рішенням Національної ради від 13.04.2017 № 562, та 

вилученням каналів мовлення, які підлягають вимкненню на підставі завершення 

термінів використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення 

відповідно до рішень Національної ради від 26.07.2018 № 1154, від 29.08.2018  

№ 1312, згідно з додатком 1 до рішення, зазначивши в ліцензії: 



- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 3 до рішення. 

2. 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 (зі змінами), нарахувати ТОВ 

«ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, ліцензійний збір за внесення змін до 

ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної 

ради, перейменування назв населених пунктів та районів, оформлення 

програмної концепції мовлення на бланку нового зразка, затвердженому 

рішенням Національної ради від 13.04.2017 № 562, та вилучення каналів 

мовлення, які підлягають вимкненню на підставі завершення термінів 

використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення відповідно до 

рішень Національної ради від 26.07.2018 № 1154, від 29.08.2018 № 1312 – в 

розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент 

прийняття рішення. 

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

«ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, переоформлені бланк ліцензії на мовлення 

НР № 00454-м від 29.09.2015 та додатки 2, 3, 4 до ліцензії на мовлення. Строк дії 

ліцензії залишається без змін – до 29.09.2022* (до прийняття Національною 

радою окремого рішення). 

4. При видачі переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР № 00454-м 

від 29.09.2015 та додатків 2, 3, 4 до ліцензії на мовлення ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-

ІНФОРМ», м. Київ, попередні бланк ліцензії на мовлення НР № 00454-м від 

29.09.2015 (дата видачі бланка ліцензії 29.09.2015) та додатки 2 (дата видачі 

додатка 31.07.2018), 3, 4 (дата видачі додатків 29.09.2015) до ліцензії на мовлення 

НР № 00454-м від 29.09.2015 вважаються недійсними та вилучаються.  

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення. 

6. 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 

до рішення Національної ради 

10.01.2019 № 32 

 

Перелік каналів мовлення ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ,  

які підлягають вимкненню 

 
№ 

Область Населений пункт ТВК Потужність, кВт 

1. 1 Кіровоградська Кропивницький  29 1 

2.  АР Крим Джанкой 44 0,1 

3.  АР Крим Євпаторія 41 0,5 

4.  АР Крим Керч 62 0,5 

5.  АР Крим Сімферополь 62 1 

6.  АР Крим Ялта 62 0,1 

7.  Вінницька Крижопіль 26 0,04 

8.  Волинська Луцьк 45 1 

9.  Дніпропетровська Дніпро 62 2 

10.  Дніпропетровська Нікополь 57 0,1 

11.  Дніпропетровська Павлоград 62 0,5 

12.  Житомирська Бердичів 22 0,5 

13.  Житомирська Житомир 57 0,1 

14.  Запорізька Бердянськ 47 0,5 

15.  Запорізька Енергодар 39 0,1 

16.  Запорізька Новомиколаївка 42 0,1 

17.  Київська Славутич 53 0,1 

18.  Миколаївська Первомайськ 51 0,5 

19.  Полтавська Кобеляки 6 0,01 

20.  Полтавська Красногорівка 50 1 

21.  Полтавська Кременчук 44 0,5 

22.  Рівненська Вараш  33 0,1 

23.  Тернопільська Кременець 51 0,1 

24.  Харківська Ізюм 54 0,1 

25.  Харківська Шевченкове 8 0,1 

26.  Хмельницька Хмельницький 62 1 

27.  Черкаська Умань 56 0,5 

28.  Чернігівська Прилуки 54 0,1 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/  Т. Мироненко 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

10.01.2019 № 32 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення  

ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ 

(перелік каналів мовлення, які залишаються в ліцензії на мовлення) 

 
№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача Частота/ 

канал 

мовлення 

(ТВК) 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

Донецька область 

1.  м. Бахмут, вул. Г. Сковороди, 

54 

62 0,1 м. Бахмут (міськрада) та Бахмутівський район 

2.  м. Горлівка, пл. Леніна, 3 53 0,5 м. Горлівка (міськрада), м. Дебальцеве 

(міськрада), м. Торецьк (міськрада),  

м. Єнакієве (міськрада) та Костянтинівський 

район 

3.  м. Донецьк, вул. Піхотна, 4-а 62 1,0 м. Донецьк (міськрада), м. Макіївка 

(міськрада), м. Селидове (міськрада), 

м. Авдіївка, м. Ясинувата та Амвросіївський, 

Волноваський, Мар’їнський, Старобешівський, 

Шахтарський, Ясинуватський райони 

4.  м. Покровськ, 

вул. Захисників України, 1 

42 0,5 м. Покровськ (міськрада),  

м. Мирноград (міськрада), м. Добропілля 

(міськрада), м. Новогродівка та 

Добропільський, Покровський райони 

5.  м. Маріуполь,  

вул. Кленова Балка, 3 

61 0,5 м. Маріуполь (міськрада) та Нікольський, 

Новоазовський, Мангушський райони 

6.  смт Андріївка 

(м. Краматорськ),  

вул. Лівобережна, 699-а 

47 0,2 м. Краматорськ (міськрада), м. Дружківка 

(міськрада), м. Слов'янськ (міськрада) та 

Слов'янський район 

Луганська область 

7.  м. Лисичанськ, 

пр. Перемоги, 161-а 

60 0,1 м. Лисичанськ (міськрада),  

м. Сєвєродонецьк (міськрада), м. Рубіжне 

8.  м. Луганськ, вул. Демьохіна, 

25 

62 2,0 м. Луганськ (міськрада), м. Сорокине 

(міськрада), м. Антрацит (міськрада) та 

Антрацитівський, Сорокинський, 

Лутугинський, Слов'яносербський, Станично-

Луганський, Перевальський, Довжанський, 

Новоайдарський райони 

Сумська область 

9.  м. Шостка, вул. Сонячна, 88 49 0,5 м. Шостка,  м. Глухів (міськрада) та 

Глухівський, Кролевецький, Шосткинський, 

Ямпільський райони 

Харківська область 

10.  м. Богодухів, вул. Катукова, 4, 

вежа ОРТПЦ 

38 0,1 м. Богодухів та Богодухівський район 

11.  м. Харків, вул. Дерев'янка, 1-а 60 2,0 м. Харків, м. Чугуїв (міськрада), 

м. Люботин (міськрада) та Валківський, 

Вовчанський, Золочівський, Дергачівський, 

Зміївський, Нововодолазький, Харківський, 

Чугуївський, Печенізький райони 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/  Т. Мироненко 



Додаток 3 

до рішення Національної ради 

10.01.2019 № 32 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 17 годин 48 хвилин на добу, 74,17%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 23 години 15 хвилин на добу, 96,87%; 

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: 45 хвилин на добу, 

3,13% (інформаційні програми іноземного виробництва, Broadcasting Board of Governors 

«BBG» 45 хвилин); 

Формат: інформаційний; 

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 

14 годин  

55 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 

15 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 1 година 

15 хвилин 

--- --- 

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 --- --- --- 

9 Передачі іншого тематичного спрямування --- --- --- 

 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Р. Кіфлюк 

 


