
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 456 

 

04.04.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 10 

 
Про заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення 

ліцензій на мовлення (НР № 01103-м від 30.03.2017, 

НР № 01109-м від 30.03.2017) та переоформлення (шляхом об’єднання)  

ліцензій на мовлення (НР № 01103-м від 30.03.2017, НР № 01109-м від 30.03.2017) 

(ефірне, логотип: «КРЫМ») 

 

Розглянувши заяву ПАТ «НСТУ», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Мельникова, 42, м. Київ, 04119; голова правління Зурабі Григорович Аласанія), 

про переоформлення ліцензій на мовлення НР № 01103-м від 30.03.2017 (ефірне 

регіональне телебачення з використанням 16 телеканалів в АР Крим, обсяг 

мовлення – по 17 годин 30 хвилин на добу (понеділок – п’ятниця) та по 16 годин 

на добу (субота, неділя) у відрізках часу), НР № 01109-м від 30.03.2017 (ефірне 

регіональне телебачення з використанням 23 телеканалів в АР Крим, обсяг 

мовлення – по 17 годин 30 хвилин на добу (понеділок – п’ятниця) та по 16 годин 

на добу (субота, неділя) у відрізках часу) у зв’язку зі зміною програмної 

концепції мовлення, відомостей про особовий склад керівного органу ТРО 

(внесення інформації про членів правління та зміна керівника), складу 

редакційної ради, фінансово-інвестиційних зобов’язань, уточненням інформації 

щодо пов’язаних осіб, зазначенням кінцевого бенефіціарного власника 

(контролер) та переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення НР 

№ 01103-м від 30.03.2017 та НР № 01109-м від 30.03.2017, керуючись статтями 

1, 12, 27, 28, 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 Суспільне телебачення і радіомовлення 

України», враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням 

Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

ліцензії на мовлення НР № 01103-м від 30.03.2017, НР № 01109-м від 30.03.2017 

у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, відомостей про особовий 

склад керівного органу ТРО (внесення інформації про членів правління та зміна 

керівника), складу редакційної ради, фінансово-інвестиційних зобов’язань, 

уточненням інформації щодо пов’язаних осіб, зазначенням кінцевого 

бенефіціарного власника (контролер). 



2. Переоформити (шляхом об’єднання) ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, ліцензії на мовлення НР № 01103-м від 30.03.2017, НР № 

01109-м від 30.03.2017 та видати переоформлену (шляхом об’єднання) ліцензію 

на мовлення НР № 01103-м від 30.03.2017, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (телебачення); 

- територія розповсюдження програм: регіональне; 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «КРЫМ»; 

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

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної телемережі – згідно з додатком 2 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 1 до 

рішення; 

- оператор телекомунікацій: ДП «РТПЦ АР Крим», м. Сімферополь; 

- пов’язані особи: Кабінет Міністрів України, Аласанія Зурабі Григорович, 

ТОВ «Медіапорт 19», м. Харків; 

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Аласанія Зурабі Григорович; 

- строк дії ліцензії: 7 років (з 30.03.2017 до 30.03.2024)* (до прийняття 

Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або 

вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні). 

3. 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 ПАТ 

«НСТУ», м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не 

впливають на розмір ліцензійного збору: 

- зміна програмної концепції мовлення, відомостей про особовий склад 

керівного органу ТРО (внесення інформації про членів правління та зміна 

керівника), складу редакційної ради, фінансово-інвестиційних зобов’язань, 

уточненням інформації щодо пов’язаних осіб, зазначення кінцевого 

бенефіціарного власника (контролер) – у розмірі по одному прожитковому 

мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення для кожної 

ліцензії (НР № 01103-м від 30.03.2017, НР № 01109-м від 30.03.2017); 

- переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення  

НР № 01103-м від 30.03.2017, НР № 01109-м від 30.03.2017 – у розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

4. На підставі частини четвертої статті 31 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» ПАТ «НСТУ», м. Київ, звільняється від внесення плати за 

видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення. 

5. Враховуючи внесені зміни, видати ПАТ «НСТУ», м. Київ, переоформлену 

(шляхом об’єднання) ліцензію на мовлення НР № 01103-м від 30.03.2017. 

6. При видачі ПАТ «НСТУ», м. Київ, переоформленої (шляхом об’єднання) 

ліцензії на мовлення НР № 01103-м від 30.03.2017 попередні ліцензії на мовлення 



НР № 01103-м від 30.03.2017, НР № 01109-м від 30.03.2017 вважаються 

недійсними та вилучаються. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

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 1.1. 

до рішення Національної ради 

04.04.2019 № 456 

 
Програмна концепція мовлення 

ПАТ «НСТУ», м. Київ 

(понеділок – п’ятниця) 

 

Загальний обсяг мовлення: 17 годин 30 хвилин на добу. Мовлення здійснюється у відрізках 

часу: понеділок – п’ятниця: 06:30 – 24:00; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 9 годин 35 хвилин на добу, 60,5%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 15 годин 30 хвилин на добу, 88,6%; 

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: 2 години на добу, 

11,4%; 

Формат: інформаційно-просвітницький, 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)* 

Мінімальний 

обсяг 

національного 

продукту (год., 

хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

5 годин --- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година --- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 1 година 

25 хвилин 

--- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 25 хвилин --- --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію (час 

трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих 

каналів дитячого мовлення)  

35 хвилин --- --- 

7 Підбірка музичних творів --- --- --- 

8 Фільмопоказ 3 години --- --- 

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

 

 

 
Заступник начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення               /підпис/        О. Лисенкова 

 

 

 

 



Додаток 1.2. 

до рішення Національної ради 

04.04.2019 № 456 

 

Програмна концепція мовлення  

ПАТ «НСТУ», м. Київ  

(субота, неділя) 
 

Загальний обсяг мовлення: 16 годин на добу. Мовлення здійснюється у відрізках часу: субота, 

неділя: 07:30 – 23:30; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 8 годин на добу, 56,3%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 14 годин на добу, 87,5%; 

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: 2 години на добу, 

12,5%; 

Формат: інформаційно-просвітницький, 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)* 

Мінімальний 

обсяг 

національного 

продукту (год., 

хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

1 година 

40 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 

15 хвилин 

--- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 1 година 

40 хвилин 

--- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 30 хвилин --- --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію (час 

трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих 

каналів дитячого мовлення)  

1 година --- --- 

7 Підбірка музичних творів --- --- --- 

8 Фільмопоказ 4 години 

19 хвилин 

--- --- 

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

 

Конкурсні умови*: 

- на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом 

однакових програм; 

- здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників; 

- рекомендовано розміщення дитячих передач з 7:00 до 21:00 годин**. 

 

* 36 ТВК у с. Зеленогір'ї, 38 ТВК у с. Лісному, 38 ТВК у с. Краснокам'янці, 44 ТВК у  

с. Оленівці, 45 ТВК у м. Старий Крим, 45 ТВК у с. Земляничному, 45 ТВК у с. Міжріччі,  



46 ТВК у с. Плодовому, 46 ТВК у с. Долинному, 46 ТВК у с. Льговському, 46 ТВК у  

с. Малоріченському, 53 ТВК у с. Верхоріччі, 53 ТВК у с. Путилівці, 53 ТВК у смт Щебетівці, 

58 ТВК у с. Веселому АР Крим. 

 

** 36 ТВК у с. Рибачому АР Крим. 
 

 

Заступник начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення               /підпис/        О. Лисенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

04.04.2019 № 456 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПАТ «НСТУ», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача 

(передавачів) 

Частота 

(частоти), 

канал 

(канали) 

Потужність 

передавача 

(передавачів) 

кВт 

Територія розповсюдження 

програм 

1.  АР Крим, Алуштинська міська рада, 

с. Зеленогір'я 

36 ТВК 0,01 с. Зеленогір'я 

2.  АР Крим, Судацька міська рада,  

с. Лісне 

38 ТВК 0,01 с. Лісне 

3.  АР Крим, Феодосійська міська рада, 

с. Краснокам'янка 

38 ТВК 0,01 с. Краснокам'янка 

4.  АР Крим, Чорноморський р-н,  

с. Оленівка 

44 ТВК 0,01 с. Оленівка 

5.  АР Крим, Кіровський р-н, м. Старий 

Крим, вул. Совєтська, 13 

45 ТВК 0,01 м. Старий Крим 

6.  АР Крим, Білогірський р-н,  

с. Земляничне 

45 ТВК 0,01 с. Земляничне 

7.  АР Крим, Судацька міська рада,  

с. Міжріччя 

45 ТВК 0,01 с. Міжріччя 

8.  АР Крим, Бахчисарайський р-н,  

с. Плодове 

46 ТВК 0,01 с. Плодове 

9.  АР Крим, Бахчисарайський р-н,  

с. Долинне 

46 ТВК 0,01 с. Долинне 

10.  АР Крим, Кіровський р-н,  

с. Льговське 

46 ТВК 0,01 с. Льговське 

11.  АР Крим, Алуштинська міська рада,  

с. Малоріченське 

46 ТВК 0,01 с. Малоріченське 

12.  АР Крим, Бахчисарайський р-н,  

с. Верхоріччя 

53 ТВК 0,01 с. Верхоріччя 

13.  АР Крим, Бахчисарайський р-н,  

с. Путилівка, 800 м від села, траса 

Бахчисарай-Ялта 

53 ТВК 0,01 с. Путилівка 

14.  АР Крим, Феодосійська міська рада, 

смт Щебетівка 

53 ТВК 0,01 смт Щебетівка 

15.  АР Крим, Судацька міська рада,  

с. Веселе 

58 ТВК 0,01 с. Веселе 

16.  АР Крим, Алуштинська міська  рада, 

с. Рибаче 

36 ТВК 0,01 с. Рибаче 

17.  м. Севастополь, пр. Перемоги, 96 37 ТВК 0,1 м. Севастополь 

18.  м. Сімферополь, вул. Студентська, 

14 

12 ТВК 1,0 м. Сімферополь та 

Сімферопольський район 

19.  м. Ялта, Південнобережне шосе, 55 21 ТВК 0,1 м. Ялта 

20.  смт Чорноморське, РТС 35 ТВК 0,1 смт Чорноморське 

21.  м. Судак, Східне шосе, 33 3 ТВК 0,1 м. Судак 

22.  м. Феодосія, РТС 8 ТВК 0,1 м. Феодосія 

23.  м. Алупка, вул. Леніна, 52 5 ТВК 0,1 м. Алупка 

24.  м. Алушта, вул. Сергієва-Ценського, 

13 

33 ТВК 0,1 м. Алушта 



25.  с. Ботанічне (Нікіта), вул. Птухіна, 

38 

23 ТВК 0,1 с. Ботанічне 

26.  м. Джанкой, вул. Крайня, 20 9 ТВК 0,1 м. Джанкой 

27.  м. Керч, вул. Орджонікідзе, 144 3 ТВК 0,1 м. Керч 

28.  с. Кіровське, РТС 12 ТВК 0,1 с. Кіровське 

29.  с. Нова Петрівка, квартал Єгудіна, 

РТС 

34 ТВК 0,1 с. Нова Петрівка 

30.  с. Партеніт, вул. Партенітська, 16-а 6 ТВК 0,1 с. Партеніт 

31.  Совєтський район, с. Чапаєвка, 

РТПС 

11 ТВК 0,1 с. Чапаєвка Совєтського району 

32.  с. Стерегуще, вул. Леніна, 20 28 ТВК 0,1 с. Стерегуще 

33.  м. Білогірськ, вул. Толстого, 34, РТС 12 ТВК 0,1 м. Білогірськ 

34.  м. Євпаторія, Роздольненське шосе, 

11 

26 ТВК 0,1 м. Євпаторія 

35.  с. Гаспра 6 ТВК 0,01 с. Гаспра 

36.  с. Малий Маяк 8 ТВК 0,01 с. Малий Маяк 

37.  с. Привітне 11 ТВК 0,01 с. Привітне 

38.  с. Дачне 9 ТВК 0,01 с. Дачне 

39.  с. Паркове, Паркове шосе, 9 23 ТВК 0,1 с. Паркове 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/  Т. Мироненко 

 


