
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2023 

 

20.11.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00617-м від 02.04.2013) 

(ефірне, логотип: «М1») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Павлівська, 29, к. 7, м. Київ, 01135, генеральний директор Сергій Олександрович 

Перцев), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00617-м від 

02.04.2013 (ефірне загальнонаціональне телебачення, мережа 48 каналів у 48 

населених пунктах, обсяг мовлення – по 24 години на добу, крім: 37 ТВК у м. 

Володимир-Волинському Волинської обл. та 26 ТВК у м. П’ятихатках 

Дніпропетровської обл.  – по 19 годин на добу у відрізках часу, 8 ТВК у м. Ніжині 

Чернігівської обл. – 10 годин на добу у відрізках часу, 49 ТВК у м. Ужгороді 

Закарпатської обл.  та 26 ТВК у м. Білій Церкві Київської обл. – по 6 годин на 

добу у відрізках часу, 46 ТВК у м. Першотравенську Дніпропетровської обл. – 5 

годин на добу у відрізках часу) у зв’язку з вилученням каналів мовлення 

відповідно до рішень Національної ради від 26.07.2018 № 1153 та від 29.08.2018 

№ 1322, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18, 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 вулиць, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 3, 5 (дата видачі додатків 29.10.2015), 4 (дата 

видачі додатка 11.07.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00617-м від 02.04.2013 

ТОВ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ, у зв’язку з вилученням каналів мовлення 

відповідно до рішень Національної ради від 26.07.2018 № 1153 та від 29.08.2018 

№ 1322, перейменуванням назв населених пунктів та вулиць, зазначивши в 

ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 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 

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

впливають на розмір ліцензійного збору: вилучення каналів мовлення відповідно 

до рішень Національної ради від 26.07.2018 № 1153 та від 29.08.2018 № 1322, 

перейменування назв населених пунктів та вулиць – у розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

«ТЕЛЕОДИН», м. Київ, переоформлені додатки 3, 4, 5 до ліцензії на мовлення 

НР № 00617-м від 02.04.2013. 

4. При видачі ТОВ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ, переоформлених додатків 3, 4, 5 

попередні додатки 3, 5 (дата видачі додатків 29.10.2015), 4 (дата видачі додатка 

11.07.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00617-м від 02.04.2013 вважаються 

недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 
 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

20.11.2019 № 2023 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Т. Мироненко 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Часто- 

та/ канал 

мовлення  

Потуж-

ність 

передава-

ча (кВт) 

Територія розповсюдження програм 

Донецька область 

1.  м. Донецьк, вул. Піхотна, 

4-а 

23 5,0 м. Донецьк (міськрада), 

м. Єнакієве (міськрада), 

м. Горлівка (міськрада), 

м. Макіївка (міськрада), 

м. Селидове (міськрада), 

м. Шахтарськ (міськрада), 

м. Авдіївка, м. Вугледар, 

м. Ясинувата та райони: 

Амвросіївський, Волноваський,  

Мар’їнський, Старобешівський, 

Шахтарський, Ясинуватський. 

2.  м. Маріуполь,  Кленова 

Балка, 3 

23 1,0 м. Маріуполь (міськрада) 

та прилеглі райони; Нікольський, 

Новоазовський, 

Мангушський 

Луганська область 

3.  м. Луганськ, 

 вул. Демьохіна, 25 

57 1,0 м. Луганськ (міськрада) 

 та райони: Сорокинський, 

Лутугинський, Слов’яносербський, 

Станично-Луганський 

4.  м. Перевальськ, 

вул. Тевелєва, 15-а 

64  0,5 м. Перевальськ, м. Алчевськ, 

м. Брянка (міськрада),  

м. Кадіївка (міськрада) 

та Перевальський район   

Сумська область 

5.  м. Суми,  

вул. Скрябіна, 3 

52  0,5 м. Суми (міськрада) 

та Сумський район 

Харківська область 

6.  м. Харків,  

 вул. Дерев’янка, 1-а 

36 1,0 м. Харків, м. Люботин 

(міськрада)  та   райони: 

Дергачівський, Зміївський, 

Нововодолазький, Харківський, 

Чугуївський 

Чернігівська область 

7.  м. Чернігів, 

 вул. Реміснича, 53-б 

36 1,0 м. Чернігів та 

Чернігівський район 

 

8.  м. Новгород-Сіверський, 

Чернігівська обл., вежа 

ОРТПЦ 

41  1,0 м. Новгород-Сіверський  та 

Новгород-Сіверський район 


