
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 796 

 

11.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про заяву ТОВ «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00845-м від 05.05.2016) 

(багатоканальне, логотип: 1 ЦП: «24»; 2 ЦП: «М2»; 3 ЦП: «BOUTIQUETV»; 4 ЦП: 

«ПлюсПлюс»; 5 ЦП: «RTi»; 6 ЦП: «100+телеканал»; 7 ЦП: «КАРАВАН TV»; 8 ЦП: 

«MILADY TELEVISION»; 9 ЦП: «ЕКО-ТВ»; 10 ЦП: «OTV») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ (місцезнаходження: 

вул. М. Василенка, 7-а, м. Київ, 03124; директор Юрій Іванович 

Крушановський), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00845-м від 

05.05.2016 (багатоканальне місцеве телебачення з використанням 41 ТВК у 

багатоканальній ефірній телемережі (10 цифрових програм) у м. Києві, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною вихідних даних, загальних 

характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі, 

докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення багатоканальної 

телемережі, програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 

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

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», враховуючи лист Концерну РРТ від 16.04.2019 (вих. реєстр. № 

1539/12-07), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити бланк ліцензії на мовлення НР № 00845-м від 05.05.2016 

(дата видачі бланка ліцензії 06.03.2018) та додатки 3, 4 (дата видачі додатків 

06.03.2018) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ, у зв’язку зі зміною 

вихідних даних, загальних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної телемережі, докладних характеристик каналу мовлення, мережі 

мовлення багатоканальної телемережі, програмної концепції мовлення, 

зазначивши в ліцензії: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): 

- 1 ЦП: «24»;  

- 2 ЦП: «М2»; 

- 3 ЦП: «BOUTIQUETV»;  

- 4 ЦП: «ПлюсПлюс»; 

- 5 ЦП: «Четвертий канал»;  

- 6 ЦП: «100+телеканал»; 



- 7 ЦП: «КАРАВАН TV»;  

- 8 ЦП: «MILADY TELEVISION»; 

- 9 ЦП: «ЕКО-ТВ»; 

- 10 ЦП: «OTV»; 

- 11 ЦП: «ОЦЕ»; 

- 12 ЦП: «Ц» ЦЕНТРАЛЬНИЙ»; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

багатоканальної телемережі – згідно з додатком 2 до рішення; 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 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 

«ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які 

не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна вихідних даних, загальних 

характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі, 

докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення багатоканальної 

телемережі, програмної концепції мовлення – в розмірі прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, ТОВ «ЕРА 

ПРОДАКШН», м. Київ, видати переоформлені бланк ліцензії на мовлення  

НР № 00845-м від 05.05.2016 та додатки 3, 4 до ліцензії на мовлення. Строк дії 

ліцензії залишається без змін – до 05.05.2023. 

4. При видачі переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР № 00845-м 

від 05.05.2016 та додатків 3, 4 до ліцензії на мовлення ТОВ «ЕРА 

ПРОДАКШН», м. Київ, попередні бланк ліцензії на мовлення НР № 00845-м від 

05.05.2016 (дата видачі бланка ліцензії 06.03.2018) та додатки 3, 4 (дата видачі 

додатків 06.03.2018) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та 

вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

11.07.2019 № 796 
 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ 

 

1 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ПрАТ «ТРК Люкс», м. Львів, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

2 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «Телеодин», м. Київ, загальний 

обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

3 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

4 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ГРАВІС», м. Київ, загальний 

обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

5 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

6 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТРК «КУПОЛ», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

7 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «КАРАВАН-ТВ», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

8 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАГРУП», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

9 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТК «ЕКО-ТВ», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

10 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «МУЗИЧНИЙ КАНАЛ «O-ТВ», 

м. Київ, загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

11 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «Хмарочос Медіа», м. Київ, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

12 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ Студія «МІСТО», м. Полтава, 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

 

 

Кількість та перелік програм може змінюватись згідно з рішенням Національної ради. 

 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Р. Кіфлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

11.07.2019 № 796 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: місцеве. 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1. вул. Дорогожицька, 10, 

м. Київ 

41 ТВК 1, 2 м. Київ, м. Буча, м. Ірпінь (міськрада), 

м. Васильків,  

м. Обухів (міськрада),  

м. Бориспіль, м. Бровари та райони: 

Бородянський, Броварський, 

Васильківський, Вишгородський, 

Києво-Святошинський, Макарівський, 

Обухівський, Баришівський, 

Кагарлицький, Фастівський, 

Бориспільський 

 

 
Багатоканальна телевізійна мережа – 12 цифрових телепрограм у стандарті  DVB-T  

(MPEG-4). 

 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю    /підпис/  Т. Мироненко 

 


