
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 212 

 

13.02.2020                                                          м. Київ                                             Протокол № 5 

 

Про заяви ТОВ «МК ТРК» (ICTV), м. Київ,  

щодо переоформлення та продовження  

строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00062-м від 30.10.2011) 

(ефірне, логотип: «зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка 

утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці» та/або 

«зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням 

ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» та/або 

«комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента – асиметрична 

п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у 

кожній точці, та з словесного елемента «ICTV» – виконаного оригінальним шрифтом. 

Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч») 
 

Розглянувши заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Паньківська, 11, м. Київ, 01033, директор-президент Олександр Андрійович 

Богуцький), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00062-м від 

30.10.2011 (ефірне загальнонаціональне телебачення з використанням 59 

телеканалів у 59 населених пунктах; обсяг мовлення – по 24 години на добу, 

крім 43 ТВК у м. Могилів-Подільському Вінницької обл. – 22 години на добу у 

відрізках часу мовлення, та 3 ТВК у м. Павлограді Дніпропетровської обл. – 20 

годин на добу у відрізках часу мовлення) у зв’язку зі зміною технічних 

характеристик мовлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 00062-м від 30.10.2011, керуючись статтями 12, 28, 31, 33, 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», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2019 

(чисельність наявного населення України), Планом використання 

радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (зі змінами), враховуючи форму 

ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 

№ 2433 (зі змінами), уточнення переліку пов’язаних осіб, додатково подані 

документи, які передбачають зміну переліку операторів телекомунікацій, 

Національна рада 

 



вирішила: 

1. Переоформити ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, ліцензію на мовлення  

НР № 00062-м від 30.10.2011 у зв’язку зі зміною технічних характеристик 

мовлення (вилучення каналів мовлення згідно з додатком 2 до рішення, 

перейменування населених пунктів та районів, уточнення місцезнаходження 

передавачів, уточнення території розповсюдження програм відповідно до 

фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зміна переліку операторів 

телекомунікацій). 

2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00062-м від 30.10.2011 

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. 

Київ, (ефірне загальнонаціональне телебачення з використанням 8 телеканалів у 

8 населених пунктах; обсяг мовлення – по 24 години на добу), з урахуванням 

внесених змін, уточненням переліку пов’язаних осіб, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (телебачення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «зображувальне позначення – 

асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної 

довжини під різними кутами у кожній точці» та/або «зображувальне 

позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній 

різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» 

та/або «комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента 

– асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної 

довжини під різними кутами у кожній точці, та з словесного елемента «ICTV» – 

виконаного оригінальним шрифтом. Зображувальний та словесний елементи 

розташовано поруч»; 

- строк дії ліцензії: 7 років (до вимкнення аналогового телевізійного 

мовлення згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу); 

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

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 3 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 24 години на добу. 

3. Оператори телекомунікацій – ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, Концерн РРТ. 

4. 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 

«МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ: 

- плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна в частині докладних характеристик каналу 

(мережі) мовлення (вилучення каналів мовлення згідно з додатком 2 до 

рішення, перейменування населених пунктів та районів, уточнення 

місцезнаходження передавачів, уточнення території розповсюдження програм 



відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зміна переліку операторів 

телекомунікацій) - у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб на момент прийняття рішення; 

- ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з 

використанням 8 каналів у 8 населених пунктах з додатком 3 до рішення, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує 

територію мовлення N= згідно з додатком 3 до рішення, потужність передавачів 

з додатком 3 до рішення, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення згідно з 

додатком 1 до рішення, зменшення ліцензійного збору на 80%. 

5. Враховуючи внесені зміни, здійснити видачу ТОВ «МІЖНАРОДНА 

КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, ліцензії на 

мовлення на новому бланку НР № 00062-м з продовженим строком дії за умови 

сплати ліцензійного збору за переоформлення і продовження строку дії ліцензії 

та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 00062-м від 

30.10.2011. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередня ліцензія 

на мовлення НР № 00062-м від 30.10.2011 вважається недійсною. 

6. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення зазначити кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера): Benjamin Verne (Бенджамін Верне), Christian Dayer (Крістіан 

Даер), Angelo de Riz (Анґело де Різ), Colin Walker (Колін Волкер). 

7. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

припинення використання каналів згідно з додатком 2 до рішення. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та 

аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби. 

9. 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 1 

до рішення Національної ради 

13.02.2020 № 212 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 6 годин 36 хвилин на добу, 27,5%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 12 годин на добу, 50%; 

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: 12 годин на добу, 

50%; 

Формат: інформаційно-розважальний. 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 

3 години 33 

хвилини 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 08 хвилин - - 

3 Науково-просвітницькі передачі 07 хвилин - - 

4 Освітні передачі - - - 

5 Розважальні передачі 2 години 35 

хвилин 

- - 

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 12 годин 26 

хвилин 

- - 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

- - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або дитячих передач 

у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження застосованого раніше зменшення ліцензійного 

збору. 

 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для зменшення 

ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % загального обсягу мовлення, якщо 

останній становить менше 24 годин на добу).  

 



Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне 

наповнення: збільшення на 30 % за частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва. 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Р. Кіфлюк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

13.02.2020 № 212 

 

Перелік каналів, які вилучаються 

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ 

 

№ Область Населений пункт ТВК 
Потужність, 

кВт 

1.  АР Крим Алушта 31 0,1 

2.  АР Крим Євпаторія 31 0,1 

3.  АР Крим Керч 32 0,1 

4.  АР Крим Севастополь 33 1 

5.  АР Крим Сімферополь 35 2 

6.  АР Крим Феодосія 33 0,1 

7.  АР Крим Ялта 36 0,1 

8.  Вінницька Баланівка 24 1 

9.  Вінницька Вінниця 26 1 

10.  Вінницька Могилів-Подільський 43 0,1 

11.  Волинська Луцьк 29 1 

12.  Дніпропетровська Дніпро 38 1 

13.  Дніпропетровська Кривий Ріг 7 0,1 

14.  Дніпропетровська Кринички 28 0,1 

15.  Дніпропетровська Павлоград 3 0,1 

16.  Дніпропетровська Павлоград 39 0,1 

17.  Дніпропетровська Першотравенськ 24 0,1 

18.  Житомирська Житомир 21 1 

19.  Закарпатська Мукачеве 42 0,1 

20.  Закарпатська Ужгород 29 1 

21.  Закарпатська Хуст 31 0,1 

22.  Запорізька Бердянськ 42 0,1 

23.  Запорізька Запоріжжя 36 1 

24.  Запорізька Мелітополь 52 0,1 

25.  Запорізька Чернігівка 34 0,1 

26.  Івано-Франківська Долина 30 0,1 

27.  Івано-Франківська Івано-Франківськ 23 1 

28.  Івано-Франківська Калуш 25 0,1 

29.  Івано-Франківська Стримба 34 0,1 

30.  Івано-Франківська Яремче 36 0,1 

31.  Київська Київ 32 10 

32.  Кіровоградська Кропивницький 26 1 

33.  Львівська Борислав 38 1 

34.  Львівська Львів 37 1 

35.  Миколаївська Вознесенськ 41 0,1 

36.  Миколаївська Миколаїв 40 1 

37.  Миколаївська Первомайськ 35 0,1 

38.  Одеська Одеса 52 5 

39.  Полтавська Полтава 6 1 

40.  Рівненська Антопіль 37 1 

41.  Рівненська Вараш  31 0,1 



42.  Тернопільська Бережани 48 0,1 

43.  Тернопільська Тернопіль 42 2 

44.  Херсонська Василівка 35 1 

45.  Херсонська Херсон 36 1 

46.  Хмельницька Кам'янець-Подільський 39 0,1 

47.  Хмельницька Хмельницький 23 1 

48.  Черкаська Черкаси 33 1 

49.  Чернівецька Чернівці 10 0,1 

50.  Чернігівська Бахмач 25 1 

51.  Чернігівська Прилуки 3 0,1 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу 

 та технічного контролю      /підпис/ Т. Мироненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення Національної ради 

13.02.2020 № 212 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ 
 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу 

 та технічного контролю      /підпис/  Т. Мироненко  
 

Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби   /підпис/  Т. Стороженко 
 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

Ваговий 

коефіцієнт, 

який враховує 

територію 

мовлення (N) 

1.  м. Донецьк, 

вул. Піхотна, 4-а 

49 ТВК 5,0 м. Донецьк (міськрада),  

м. Макіївка (міськрада),  

м. Селидове (міськрада) та 

райони: Амвросіївський, 

Волноваський, Мар’їнський, 

Старобешівський, 

Ясинуватський  

 

 

200 

(м. Донецьк) 

2.  м. Краматорськ, 

с. Ясногірка Донецької обл., 

вул. Лівобережна, 699-а 

8 ТВК 1,0 м. Краматорськ (міськрада), 

м. Дружківка (міськрада),                              

м. Слов’янськ (міськрада),                              

м. Бахмут (міськрада),                            

м. Добропілля (міськрада),                             

м. Лиман (міськрада),                   

м. Костянтинівка та райони: 

 Олександрівський, 

Слов’янський, Бахмутський, 

Добропільський,  

Костянтинівський 

 

 

 

 

50 

(м. 

Краматорськ) 

3.  м. Маріуполь Донецької 

обл., 

вул. Кленова Балка, 3 

43 ТВК 1,0 м. Маріуполь (міськрада) та 

райони: Нікольський, 

Новоазовський, 

Мангушський 

 

100 

(м. Маріуполь) 

4.  м. Луганськ,  

вул. Демьохіна, 25 

31 ТВК 5,0 м. Луганськ (міськрада) та 

райони: Сорокинський, 

Лутугинський, 

Слов’яносербський, 

Станично-Луганський  

 

100 

(м. Луганськ) 

5.  м. Кадіївка Луганської обл., 

вул. Трамвайна, 129, РРС 

12 ТВК 0,01 м. Кадіївка (міськрада) 25 

(м. Кадіївка) 

6.  м. Суми, вул. Скрябіна, 3 29 ТВК 1,0 м. Суми (міськрада) та 

Сумський район 

50 

(м. Суми) 

7.  м. Харків, 

вул. Дерев’янка,  

1-а 

34 ТВК 5,0 м. Харків, м. Люботин 

(міськрада) та райони: 

Дергачівський, Зміївський, 

Нововодолазький, 

Харківський, Чугуївський  

 

225 

(м. Харків) 

8.  м. Чернігів, 

вул. Реміснича, 53-б 

26 ТВК 1,0 м. Чернігів та райони: 

Куликівський, 

Чернігівський  

50 

(м. Чернігів) 


