
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 315 

 

20.02.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про заяву ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», 

м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00659-м від 23.04.2013) 

(ефірне, позивні: «Русское Радио») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «РУССКОЕ 

РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ (місцезнаходження: вул. Павлівська, 29, кімн. 32, 

м. Київ, 01135, директор Сергій Васильович Кузін), щодо продовження строку 

дії ліцензії на мовлення НР № 00659-м від 23.04.2013 (ефірне 

загальнонаціональне телебачення з використанням 23 радіочастот у 23 

населених пунктах, обсяг мовлення – по 24 години на добу), керуючись статтями 

31, 33 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), враховуючи 

уточнення переліку пов’язаних осіб, території розповсюдження програм згідно 

фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, перейменування назв населених пунктів 

та районів, зазначення інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00659-м від 23.04.2013 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ, та 

видати на новому бланку ліцензію на мовлення з використанням 23 радіочастот 

у 23 населених пунктах, згідно з додатком 2 до рішення, враховуючи уточнення 

переліку пов’язаних осіб, території розповсюдження програм згідно фактичної 

експлуатації РЕЗ-мовлення, перейменування назв населених пунктів та районів, 

зазначення інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера), 

зазначивши у ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення); 

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

- строк дії ліцензії: 7 років; 

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



- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

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

- оператор телекомунікацій – ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ; 

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Баграєв Микола 

Георгійович. 

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 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 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ, 

ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 

23 радіочастот у 23 населених пунктах, згідно з додатком 2 до рішення, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу. Врахувати вагові коефіцієнти, які враховують 

територію мовлення (N= згідно з додатком 2 до рішення), потужність 

передавачів – згідно з додатком 2 до рішення, розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення та програмну концепцію 

мовлення. 

3. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати 

ліцензійного збору за переоформлення, за продовження строку дії ліцензії та 

після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 00659-м від 23.04.2013. 

При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія 

НР № 00659-м від 23.04.2013 вважається недійсною. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

20.02.2020 № 315 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 15 годин на добу, 62,5%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100%; 

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 не менше 25% не менше 30% не менше 35% 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

менше 60% менше 60% менше 60% 

*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року. 
 

Формат: розважально-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 

15 хвилин --- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 15 хвилин --- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 15 хвилин --- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 19 годин --- --- 

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 

--- --- --- 

 

Конкурсні умови залишаються без змін. 

 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 
зменшення на 30 % за частку національного аудіовізуального продукту. 

 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Роман КІФЛЮК 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

20.02.2020 № 315 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

 
№ 

з/

п 

Місцезнаходження передавача Частота / 

канал 

мовлення 

(МГц) 

Потуж-

ність 

передава-

ча (кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

Вагові 

коефіцієнти, 

які 

враховують 

територію 

мовлення 

(N=) 

1.  м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

обл., Дніпровське шосе, 30 

105,9 1,0 м. Кривий Ріг (міськрада) 

райони: Криворізький, 

Широківський 

125 для  

м. Кривий Ріг 

2.  м. Полтава, пр-т 

Першотравневий, 26-а 

104,5 0,5 м. Полтава, райони: Диканський, 

Машівський, Новосанжарський, 

Полтавський, Чутівський 

50 для  

м. Полтава 

3.  м. Херсон, вул. Тираспільська, 1, 

труба 

104,8 1,0 м. Херсон (міськрада), м. Гола 

Пристань (міськрада), райони: 

Білозерський, Голопристанський, 

Олешківський 

50 для  

м. Херсон 

4.  м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12 107,2 1,0 м. Чернігів, райони: 

Куликівський, Чернігівський 

50 для  

м. Чернігів 

5.  м. Сімферополь, вул. Крилова, 

161 

106,1 1,0 м. Сімферополь (міськрада), 

райони: Бахчисарайський, 

Сімферопольський 

100 для  

м. 

Сімферополь 

6.  м. Черкаси, вул. Пальохи, 2 103,7 1,0 м. Черкаси (міськрада),  

м. Золотоноша (міськрада), 

райони: Золотоніський, 

Черкаський, Чорнобаївський 

50 для  

м. Черкаси 

7.  м. Феодосія, АР Крим, мис Іллі 105,1 0,2 м. Феодосія (міськрада) та 

Кіровський район 

25 для  

м. Феодосія 

8.  м. Кременчук Полтавської обл., 

вул. Керченська, 7-а 

103,9 1,0 м. Кременчук, м. Горішні Плавні 

(міськрада) та Кременчуцький 

район 

50 для  

м. Кременчук 

9.  м. Керч, АР Крим,  

вул. Чернишевського, 47-а 

106,4 0,2 м. Керч та Ленінський район 50 для  

м. Керч 

10.  м. Житомир, вул. Покровська, 

236 

101,7 1,0 м. Житомир, м. Бердичів, райони: 

Андрушівський, Бердичівський, 

Житомирський, 

Коростишівський, Пулинський, 

Черняхівський, Чуднівський 

50 для  

м. Житомир 

11.  м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12 104,1 0,5 м. Запоріжжя, райони: 

Василівський, Вільнянський, 

Запорізький, Оріхівський 

200 для  

м. Запоріжжя 

12.  м. Біла Церква Київської обл., 

вул. Логінова, 39/2 

102,8 0,2 м. Біла Церква та 

Білоцерківський район 

50 для м. Біла 

Церква 

13.  м. Кропивницький,  

вул. Академіка Тамма, 31 

103,8 1,0 м. Кропивницький (міськрада),  

м. Знам’янка (міськрада), райони: 

Знам’янський, Кропивницький, 

Компаніївський, 

Маловисківський, 

Новгородківський 

50 для  

м. Кропив-

ницький 



14.  Полтавська обл., 

Великобагачанський район,  

с. Красногорівка, щогла КРРТ  

101,5 1,0 с. Красногорівка, м. Миргород, 

райони: Великобагачанський, 

Глобинський, Миргородський, 

Решетилівський, Семенівський, 

Хорольський, Шишацький 

15 для  

м. Миргород 

15.  м. Умань Черкаської обл.,  

вул. Дерев’янка, 26 

102,8 0,2 м. Умань 25 для  

м. Умань 

16.  м. Харків, майдан Захисників 

України, 7/8 

88,0 1,0 м. Харків, м. Люботин 

(міськрада), райони: 

Дергачівський, Зміївський, 

Нововодолазький, Харківський, 

Чугуївський 

225 для  

м. Харків 

17.  м. Хмельницький, Вінницьке 

шосе, 23 

101,7 1,0 м. Хмельницький,  

м. Старокостянтинів, райони: 

Волочиський, Городоцький, 

Деражнянський, Красилівський, 

Летичівський, 

Старокостянтинівський, 

Старосинявський, 

Хмельницький, Ярмолинецький 

50 для  

м. 

Хмельниць-

кий 

18.  м. Луганськ, вул. 21-го МЮДа, 

205п 

102,9 1,0 м. Луганськ (міськрада),  

м. Сорокине (міськрада), райони: 

Сорокинський, Лутугинський, 

Слов’яносербський, Станично-

Луганський 

100 для  

м. Луганськ 

19.  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 

82 

104,1 1,0 м. Вінниця, м. Жмеринка, 

райони: Вінницький, 

Жмеринський, Калинівський, 

Липовецький, Літинський, 

Тиврівський 

100 для  

м. Вінниця 

20.  Закарпатська обл., Ужгородський 

район, с. Холмець, щогла ДП 

«ТРК «Мукачево» 

105,7 0,1 м. Ужгород, м. Чоп та 

Ужгородський район 

50 для  

м. Ужгород 

21.  м. Судак, АР Крим, мис 

Меганом, район Судацької ВЕС 

104,7 0,1 м. Судак 5 для  

м. Судак 

22.  м. Алушта, АР Крим, Сєргєєва – 

Ценського, 8 

102,9 0,1 м. Алушта (міськрада) 15 для  

м. Алушта 

23.  м. Первомайськ Миколаївської 

обл., вул. Корабельна, 19-а 

100,4 0,25 м. Первомайськ та 

Первомайський район 

25 для м. 

Первомайськ 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю                                                        /підпис/     Тамара МИРОНЕНКО 

 

Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби                                /підпис/      Тетяна СТОРОЖЕНКО 

 


