
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 676 

 

27.05.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 15 
 

Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00217-м від 23.07.2013) 

(ефірне, логотип: «УКРАЇНА») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь 

Донецької обл. (місцезнаходження: вул. Харлампіївська, 17/25, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 87515; директор Вікторія Євгенівна Корогод), щодо 

продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00217-м від 23.07.2013 

(ефірне загальнонаціональне телебачення з використанням 16 телеканалів у 6 

областях, обсяг мовлення – по 24 години на добу), керуючись статтями 1, 12, 

31, 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Планом використання радіочастотного ресурсу України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (зі 

змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1263 «Деякі 

питання використання радіочастотного ресурсу України», постановою 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 

№ 807-ІХ, офіційними даними Державної служби статистики України на 

01.01.2020 (чисельність наявного населення України), враховуючи подані 

документи, які передбачають впорядкування території розповсюдження 

програм, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00217-м від 23.07.2013 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. (ефірне 

загальнонаціональне телебачення з використанням 16 телеканалів у 6 областях, 

обсяг мовлення – по 24 години на добу), з урахуванням впорядкування 

території розповсюдження програм, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне (телебачення); 

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

- 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 2 до рішення; 



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

- оператор телекомунікацій – Концерн РРТ. 

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 

«ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., ліцензійний збір за 

продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням 16 каналів у 6 

областях згідно з додатком 2 до рішення, обсяг мовлення – по 24 години на 

добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує 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, програмну концепцію мовлення згідно з додатком 1 до 

рішення, зменшення ліцензійного збору на 80%. 

3. Здійснити видачу ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., 

ліцензії на мовлення на новому бланку НР № 00217-м з продовженим строком 

дії за умови сплати ліцензійного збору за продовження строку дії ліцензії та 

після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 00217-м від 23.07.2013. 

При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередня ліцензія на мовлення 

НР № 00217-м від 23.07.2013 вважається недійсною. 

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

телебачення і радіомовлення зазначити кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера): Ахметов Рінат Леонідович. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та 

аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

27.05.2021 № 676 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

 (понеділок) 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

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 

4 години 40 

хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі --- --- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі --- --- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 1 година 30 

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 9 годин 26 

хвилин 

--- --- 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- 

 

(вівторок – п’ятниця) 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

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 

5 годин --- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі --- --- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі --- --- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 3 години 45 

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 6 годин 51 

хвилина 

--- --- 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- 

 

 

(субота, неділя, святкові та неробочі дні) 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

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 

1 година 50 

хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі --- --- --- 



3 Науково-просвітницькі передачі --- --- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі 3 години 10 

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 10 годин 36 

хвилин 

--- --- 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- 

 
 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 

збільшення на 30 % за частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва.  

 
Т.в.о. начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ Дмитро ШВИДЧЕНКО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до рішення Національної ради 

27.05.2021 № 676 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потуж-

ність 

переда-

вача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

Ваговий 

коефіцієнт, 

який враховує 

територію 

мовлення (N) 

Донецька обл. 

1.  

Донецька обл.,  

м. Костянтинівка, 

вул. Демещенко, 116 

26 ТВК 0,1 

м. Костянтинівка та 

територія Костянтинівської 

міської територіальної 

громади Краматорського 

району 

 

25 

(м. 

Костянтинівка) 

2.  

Донецька обл.,  

м. Маріуполь, вул. Кленова 

балка, 3 

51 ТВК 1,0 

м. Маріуполь та території  

Нікольської селищної 

територіальної громади, 

Мангушської селищної 

територіальної громади 

Маріупольського району, 

Новоазовської міської  

територіальної громади 

Кальміуського району 

 

100 

(м. Маріуполь) 

3.  

Донецька обл., Краматорська 

міська рада, смт Ясногірка,  

вул. Лівобережна, 699-а 

51 ТВК 5,0 

м. Краматорськ та території 

Дружківської, 

Краматорської, Лиманської, 

Миколаївської, 

Святогірської, Слов’янської 

міських, Новодонецької, 

Олександрівської, 

Черкаської селищних, 

Андріївської сільської 

територіальних громад 

Краматорського району, 

території Білозерської, 

Добропільської міських 

територіальних громад 

Покровського району 

 

50 

(м. 

Краматорськ) 

4.  
Донецька обл., м. Бахмут, 

вул. Григорія Сковороди, 54 
48 ТВК 0,1 

м. Бахмут та Бахмутський 

район 

25 

(м. Бахмут) 

 

Луганська обл. 

5.  Луганська обл., 

Сватівський р-н, 

с-ще Сосновий, 

вул. ім. Чайки В.Я., 38 

64 ТВК 0,1 

м. Сватове та територія 

Сватівської міської 

територіальної громади 

Сватівського району 

5 

(м. Сватове) 

6.  Луганська обл., 

Старобільський р-н,  

с. Підгорівка, комплекс 

будівель, щогла КРРТ 

64 ТВК 0,1 

м. Старобільськ та територія  

Старобільської міської 

територіальної громади 

Старобільського району 

5 

(м. 

Старобільськ) 



 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю                                                       /підпис/    Тамара МИРОНЕНКО 

 

Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби                               /підпис/    Тетяна СТОРОЖЕНКО 

7.  

Луганська обл., 

м. Лисичанськ,  

пр-т Перемоги, 161-а 

37 ТВК 0,1 

м. Сєвєродонецьк та 

території Сєвєродонецької 

міської територіальної 

громади, Лисичанської 

міської територіальної 

громади, Рубіжанської 

міської територіальної 

громади Сєвєродонецького 

району 

50 

(м.  

Сєвєродонецьк 

) 

Сумська обл. 

8.  
м. Суми, вул. Скрябіна, 3 31 ТВК 1,0 м. Суми та Сумський район 

50 

(м. Суми) 

9.  Сумська обл., м. Охтирка, 

вул. Чкалова, 27-а 
38 ТВК 0,1 

м. Охтирка та Охтирський 

район 

15 

(м. Охтирка) 

10.  

Сумська обл., м. Шостка, 

вул. Сонячна, 88 
64 ТВК 0,1 

м. Шостка та Шосткинська 

міська територіальна 

громада Шосткинського 

району 

25 

(м. Шостка) 

Харківська обл. 

11.  

м. Харків, вул. Дерев'янка,  

1-а 
42 ТВК 1,0 

м. Харків та територія 

Дергачівської міської 

територіальної громади, 

Харківської міської 

територіальної громади, 

Нововодолазької селищної 

територіальної громади 

Харківського району, 

м. Чугуїв та територія 

Чугуївської міської 

територіальної громади, 

Зміївської міської 

територіальної громади 

Чугуївського району 

225 

(м. Харків) 

12.  
Харківська обл.,  

м. Куп’янськ,  

пр-т Конституції, 87 

64 ТВК 0,1 

м. Куп'янськ та Куп'янська 

міська територіальна 

громада Куп'янського 

району 

15  

(м. Куп'янськ) 

Херсонська обл. 

13.  
Херсонська обл.,  

м. Генічеськ,  

вул. Центральна, 87-в 

64 ТВК 0,1 

м. Генічеськ та Генічеська 

міська територіальна 

громада Генічеського 

району 

5 

(м. Генічеськ) 

14.  
Херсонська обл., 

м. Скадовськ, 

вул. Олександрівська, 28 

64 ТВК 0,1 

м. Скадовськ та Скадовська 

міська територіальна 

громада Скадовського 

району 

5 

(м. Скадовськ) 

Чернігівська обл. 

15.  м. Чернігів, вул. Реміснича, 

53-б 
23 ТВК 1,0 

м. Чернігів та Чернігівський 

район 

50 

(м. Чернігів) 

16.  
Чернігівська обл., 

м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 72 

64 ТВК 0,1 

м. Корюківка та 

Корюківська міська 

територіальна громада 

Корюківського району 

5 

(м. Корюківка) 


