Додаток
до рішення Національної ради
28.10.2021 № 1501

Проєкт
ЗМІНИ
до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору
1. У розділі ІІ:
1) у главі 1:
у пункті 1.1 слова “радіочастотним ресурсом” замінити словами
“радіочастотного ресурсу”;
у пункті 1.7 слова “засобів мовлення; розрахунок частотних присвоєнь
для здійснення телерадіомовлення” замінити словами “засобів мовлення
(зміна місця знаходження передавача, збільшення потужності передавача);
розрахунок нових частотних присвоєнь для здійснення телерадіомовлення”;
після пункту 1.9 доповнити новими пунктами 1.10 – 1.13 такого змісту:
“1.10. Національна рада сприяє створенню місцевих цифрових каналів
мовлення у стандарті DVB-T/2, розширенню діючих загальнонаціональних
мультиплексів з метою забезпечення цифровим телевізійним мовленням
населення, що проживає на території тимчасово окупованого Криму та
непідконтрольних органам державної влади територіях Донецької та
Луганської областей.
1.11. Для посилення інформаційної безпеки населення в районі відсічі
збройної

агресії

Російської

Федерації

Національна

рада

підтримує

законодавчу ініціативу щодо розширення складу універсальної програмної
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послуги на територіях, де утворені військово-цивільні адміністрації,
програмами

телерадіоорганізацій,

які

здійснюють

загальнонаціональне

багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного
ресурсу.
1.12. Для можливості забезпечення населення на територіях з особливим
режимом мовлення програмною послугою провайдерами програмної послуги,
здійснення

кабельного

мовлення,

ефірного

радіомовлення

та

багатоканального телерадіомовлення мовниками Національна рада підтримує
застосування знижки при нарахуванні ліцензійного збору за видачу ліцензії
відповідно до 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 квітня
2011 року № 412.
1.13. Національна рада сприяє законодавчому вирішенню проблеми
обмеження доступу операторів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів
доступу будівництва, транспорту, електроенергетики, що, відповідно,
обмежує право населення, яке проживає на територіях, що межують з
тимчасово окупованими територіями, в отриманні доступу до послуг
провайдерів програмної послуги та інших телекомунікаційних послуг.”;
2) у главі 4:
пункти 4.7 – 4.9, 4.11 – 4.13, 4.21, 4.23 викласти в такій редакції:
“4.7. Використання технології аналогового телевізійного мовлення
відбувається для захисту інформаційного простору України на територіях
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населених пунктів, що межують з Російською Федерацією та тимчасово
окупованими територіями України.
4.8. Використання

аналогової

технології

телевізійного

мовлення

відбувається відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу.
Ліцензії мовників, які використовують аналогові засоби мовлення, підлягають
анулюванню, окрім здійснення мовлення на територіях з особливим режимом
мовлення. Суб’єкти господарювання, які використовують аналогові засоби
мовлення, можуть припинити їхнє використання за власним бажанням раніше
визначеного строку припинення використання радіотехнології “Аналогове
телевізійне мовлення” та звернутися до Національної ради з відповідною
заявою.
4.9. Враховуючи потребу національної безпеки в останню чергу
вимикаються визначені Національною радою телевізійні канали мовлення на
територіях населених пунктів, що межують з Російською Федерацією та
тимчасово окупованими територіями України.
Національна рада приймає рішення про втрату чинності ліцензій
телерадіоорганізацій,

мовлення

яких

розповсюджується

на

території

населених пунктів, що межують з Російською Федерацією та тимчасово
окупованими територіями України, враховуючи інтереси національної
безпеки.
4.11. Національна рада сприяє завершенню переходу на цифрове
мовлення ліцензіатами місцевої категорії мовлення, які використовують
аналоговий стандарт, шляхом створення місцевих цифрових каналів
мовлення за наявності висновків УДЦР.
З метою ефективного використання радіочастотного ресурсу, в разі
отримання телерадіоорганізацією ліцензії на місцеве цифрове телевізійне
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мовлення (багатоканальне) на території здійснення нею аналогового
мовлення, ліцензія на аналогове мовлення підлягає анулюванню.
4.12. У

разі

надходження

висновків

УДЦР

Національна

рада

розглядатиме питання про створення додаткових мультиплексів та місцевих
цифрових каналів, а також добудову діючих.
4.13. Національна
мультиплексу

з

рада

сприяє

використанням

створенню

потужностей

загальнонаціонального
державного

оператора

телекомунікацій Концерну РРТ у смузі частот метрового діапазону
(174 – 230 МГц) (МХ-7).
Рішення про створення мультиплексу у визначених населених пунктах
приймається

відповідно

до

Закону

України

“Про

телебачення

і

радіомовлення”.
Національна рада здійснює ліцензування телерадіомовлення на вільних
каналах багатоканальної мережі МХ-7.
Після отримання повідомлення Концерну РРТ щодо завершення
побудови мережі МХ-7 Національна рада має право оголосити конкурс на
мовлення в багатоканальній телемережі з використанням радіочастотного
ресурсу метрового діапазону (174 – 230 МГц).
4.21. Національна рада розглядає заяви мовників та ухвалює рішення про
продовження ліцензій на ефірне мовлення з використанням аналогових
телевізійних каналів на територіях з особливим режимом мовлення
відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу. Строк дії таких
ліцензій встановлюється відповідно до Закону України “Про телебачення і
радіомовлення» з приміткою “До вимкнення аналогового телевізійного
мовлення згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу”.
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4.23. Вивільнення частотного ресурсу від засобів аналогового та
цифрового мовлення для впровадження системи рухомого (мобільного)
зв’язку четвертого та п’ятого поколінь здійснюватиметься після завершення
переналаштування засобів мовлення загальнонаціональних телемереж МХ-1,
МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-6.”.
2. У розділі ІІІ:
1) у пункті 1:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
“5) моніторингу на предмет дотримання гендерного балансу у рекламі,
фільмах, інформаційних, пізнавальних, розважальних передачах;”;
2) у пункті 2:
в абзаці першому підпункту 1 слово “визначенні” замінити словом
“визначення”;
3) у пункті 3:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
“2) запобіганні проявам дискримінації у ЗМІ за ознаками, визначеними
законодавством України, міжнародними правовими актами, практикою
Європейського суду з прав людини, зокрема за ознаками статі, належності
осіб до національних, сексуальних меншин, релігійних груп, хворих та осіб з
інвалідністю;”.
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3. У додатках:
1) у додатку 1:
у пункті 2 цифри “28”, “110” замінити відповідно цифрами “29”, “100”;
у пункті 5 цифри і слова “290 місцевих радіоканали” замінити відповідно
цифрами і словами “281 місцевий радіоканал”;
у пункті 6 цифри і слова “14 телерадіоорганізаціями” замінити
відповідно цифрами і словами “12 телерадіоорганізаціями, які транслюють
14 програм”;
у пункті 8 цифри “643”, “230” замінити відповідно цифрами “614”, “227”;
у пункті 9 цифри “109”, “4” замінити відповідно цифрами “108”, “3”;
2) додаток 2 викласти у такій редакції:
“Додаток 2
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.5 розділу І)

ПЕРЕЛІКИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ
Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне
ефірне телевізійне мовлення
Наявність ліцензії
на мовлення

№
з/п

Телерадіоорганізація

Логотип

1

2

3

4

цифрове
(DVB-T2)
5

"UΛ:ПЕРШИЙ"

х

х

1

АТ "Національна суспільна
телерадіокомпанія України",
м. Київ

аналогове

7
Продовження додатка 2
1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

2

АТ "Національна суспільна
телерадіокомпанія України",
м. Київ
ДП "Парламентський
телеканал "РАДА", м. Київ
ТОВ ТРК "Студія "1+1",
м. Київ
ПрАТ "Телеканал "Інтер",
м. Київ
ТОВ "Новий канал",
м. Київ
ТОВ "ТРК "Україна",
м. Маріуполь Донецької
області
ТОВ "ТРК "Україна",
м. Маріуполь Донецької
області
ТОВ "ТРК "Україна",
м. Маріуполь Донецької
області
ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ",
м. Київ
ПрАТ "ТК "ТЕТ",
м. Київ
ТОВ "Телестудія "Служба
інформації", м. Київ
ТОВ "Телеодин", м. Київ
Підприємство з іноземними
інвестиціями у формі
ТОВ "ТРК "НБМ", м. Київ
ТОВ "ТРО "Мульті Медіа
Сервіс", м. Київ

3

4

5

"UΛ:КУЛЬТУРА"

х

"РАДА"

х

"1+1"

х

х

"ІНТЕР"

х

х

"Н"

х

х

"УКРАЇНА"

х

х

"Індиго tv"

х

"НЛО.ТV"

х

"С-Можливо все!"
(комбіноване)

х

х

"ТЕТ"
"НТН"

х

х

х

"М1"

х

"5"

х

"К1"

х

х
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Продовження додатка 2

1

2

16

ТОВ "МК ТРК "ICTV",
м. Київ

17

ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ",
м. Київ

3
"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"

4

5

х

х

"ПРЯМИЙ"

х

х

9
Продовження додатка 2
1

18
19
20

2

ТОВ "ТРК "Кіно ТВ",
м. Київ
ТОВ "НОВИННА ГРУПА
УКРАЇНА", м. Київ
ТОВ "Музичне телебачення",
м. Київ

21

ТОВ "Телеканал "МЕГА",
м. Київ

22

ТОВ "ТРК "Музика ТВ",
м. Київ

23
24
25
26

ТОВ "ТОТВЕЛЬД", м. Київ
ТОВ "Телеканал "К2", м. Київ
ТОВ "РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ",
м. Київ
ТОВ "ТРК "Нові комунікації",
м. Львів

27

ТОВ "Голдберрі", м. Київ

28

ТОВ "УНІАН ТБ", м. Київ
ТОВ "КОРОНА САНРАЙС",
м. Київ

29

3

4

5

"Ентер-фільм"

х

"Україна 24
(комбіноване)"

х

"ZOOM"

х

"зображення у
вигляді
стилізованої
літери "М"
кириличної
абетки"
"Комбіноване
позначення
виконано
у вигляді
малюнку.
Словесна частина
представлена
написом
"ПІКСЕЛЬ TV"
"XSPORT"

х

х

х

"К2"

х

"2+2"

х

"Z ZIK"

х

"ЕСПРЕСО"

х

"ПЛЮСПЛЮС"

х

"4" (комбіноване)

х

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне
телевізійне мовлення
№
з/п
1

Телерадіоорганізація
ТОВ "ТРК "ІТВ",
м. Сімферополь

Логотип

"ИТВ"

Наявність ліцензії
на мовлення
аналогове

цифрове
(DVB-T2)

х

х

10
Продовження додатка 2

1
2

2
ТОВ "Медіагрупп "ФМ",
м. Сімферополь

3

ТОВ "Чорноморська
телерадіокомпанія", м. Київ

4

ОА "Вінницька громадська
ТРК "Вінниччина", м. Вінниця

5

Міське комунальне
підприємство – інформаційнотелевізійне агентство "ВІТА",
м. Вінниця

6
7
8
9
10

11

12
13

14

ДП "ТРК "Аверс" ВАТ
"Корпорація "Аверс", м. Луцьк
ТОВ "Слово Волині", м. Луцьк
ПрАТ "Телевізійна служба
Дніпропетровська", м. Дніпро
ТОВ "ТРК "Україна",
м. Маріуполь Донецької
області
ТОВ "МЕДІА-ПРОСПЕКТ",
м. Житомир
ДП ТРК "Мукачево "М-студіо"
виробничо-комерційного
ТОВ "Продюсер", м. Мукачево
Закарпатської області
ПМП "ТРК ДАНІО",
м. Ужгород Закарпатської
області
ТОВ "Запорізька незалежна
ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя

ТОВ "МЕДІАГРУП
АЛЕКС.ЮА", м. Запоріжжя

3

4

"ТВFM"

х

"стилізоване
зображення сонця
та хвилі"
"стилізована літера
"В" на білому фоні
на напис
"Вінниччина"
"комбінований знак,
який асоціюється
із гербом міста
Вінниці і має дві
динамічні назви
ВІТАТБ VITATV"

х

5

х

х

х

"АВЕРС"

х

"12 канал"

х

"34"

х

"ДОНБАС"

х

х

"СК1"

х

"МS"

х

"21 УЖГОРОД"

х

"твоя стихія tv5"

х

"стилізоване
зображення –
повернута під кутом
велика об’ємна
літера А у рамці з
підписом
латиницею
ALEX.UA"

х

11
Продовження додатка 2
1

15

16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30

2

Івано-Франківське обласне
телебачення "Галичина",
м. Івано-Франківськ
ТОВ "Телерадіокомпанія РАІ",
м. Бурштин Івано-Франківської
області
ТОВ "Гравіс", м. Київ
ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА",
м. Сєвєродонецьк Луганської
області
ТОВ "ТРК "Регіональна
телевізійна система",
м. Луганськ
КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
"ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ",
м. Львів
ПрАТ "ТРК Люкс", м. Львів
ТОВ "Коледж преси та
телебачення", м. Миколаїв
ТОВ ТРК "НІС-ТВ",
м. Миколаїв
ТОВ "Інформаційний телеканал
"Репортер", м. Одеса
ТОВ "РЕНОМЕ ІНЕТ",
м. Одеса
ТОВ "Ріак-інформ", м. Одеса

ТОВ "ТРК "ЗДОРОВ’Я",
м. Одеса
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
"МОЯ ОДЕСА", м. Одеса
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
"ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ",
м. Одеса
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
КЛУБ-ТВ", м. Одеса

3
"Галка в короні
з печатки Ярослава
Осмомисла"

4

5
х

х

"РАІ"
"УНІАН"

х

х

"ІРТА"

х

х

"ЛОТv24"

х

х

"ПЕРШИЙ
ЗАХІДНИЙ"
"24"

х
х

"ТАК ТV"
"35"

х
х

х

х

"РЕПОРТЕР"

х

"ІНШИЙ"

х

"7"

х

х

"напис літерами
червоного кольору
"Телеканал
"Здоровье"
у стилістиці журналу
колишнього СРСР
"Здоровье"

х

"ДУМСКАЯ.TV"

х

"ЮЖНАЯ ВОЛНА"

х

"ODESA LIVE"
(комбіноване)

х

12
Продовження додатка 2
1

31
32
33
34
35
36
37

2

ТОВ "ТРК "Андсер", м. Одеса
ТОВ ТРК "Нова Одеса",
м. Одеса
ТОВ "ТРК "Академія",
м. Одеса
ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ
Одеської області
ТОВ "Балінформкомпанія",
м. Балта Одеської області
ПП "ТРК "Пирятин", м. Пирятин
Полтавської області
ТОВ "ОСТАННІЙ БАСТІОН",
м. Полтава

38

ТОВ Студія "Місто", м. Полтава

39
40
41
42
43

46
47

ТОВ "ТРК Рівне 1", м. Рівне
ТОВ "ТРК "Відікон", м. Суми
ТОВ ТРК "Академ ТV", м. Суми
ПП "ТРК "СМАЙЛ", м. Тернопіль
ТОВ "TV-4", м. Тернопіль
ДП "Дитяче телевізійне агентство",
м. Хмельницький
ТОВ "ПРО МЕДІА ГРУПП",
м. Хмельницький
ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси
ТОВ "ТРК "Ільдана", м. Черкаси

48

ТОВ "Місто ТБ", м. Чернівці

49

ТОВ "Чернівецький промінь",
м. Чернівці

50

ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "МЕДІА-ІНФОРМ",
м. Одеса

44
45

3
"А1"
"1 ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ"

4

х

"АКАДЕМІЯ"
(комбіноване)
"ГРАД"

5
х

х
х

х

"знак, який складається
із стилізованих літер
"Б" "І" "К"

х

"Пирятин"

х

"ОСТАННІЙ
БАСТІОН"

х

"Ц ЦЕНТРАЛЬНИЙ"
(комбіноване)
"РІВНЕ 1"
"V Відікон"
"АTV"
"ін тб (комбіноване)"
"4 tv"

х

х

"33 КАНАЛ"
"1 ПОДІЛЬСЬКИЙ"

х
х
х
х
х
х

х

х

"ВІККА"
"Ільдана"
"Місто ТБ"
(КОМБІНОВАНЕ)
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ
ПРОМІНЬ
(КОМБІНОВАНЕ)"

х
х

"MEDIAІНФОРМ"

х

х
х

13
Продовження додатка 2
1

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

2

АТ "Національна суспільна
телерадіокомпанія України",
м. Київ

3
"UΛ:ВОЛИНЬ"
"UΛ:ВІННИЦЯ"
"UΛ:ДНІПРО"
"UΛ:ЖИТОМИР"
"UΛ:ЗАКАРПАТТЯ"
"UΛ:ЗАПОРІЖЖЯ"
"UΛ:КАРПАТИ"
"UΛ:КИЇВ"
"UΛ:КРОПИВНИЦЬКИЙ"
"КРЫМ"/ "UΛ:КРИМ"
"UΛ:ДОНБАС"
"UΛ:ЛЬВІВ"
"UΛ:МИКОЛАЇВ"

4

х
х

"UΛ:ОДЕСА"

х

"UΛ:ПОЛТАВА"
"UΛ:РІВНЕ"
"UΛ:СУМИ"
"UΛ:ТЕРНОПІЛЬ"
"UΛ:ХАРКІВ"
"UΛ:ХЕРСОН"
"UΛ:ПОДІЛЛЯ"
"UΛ:ЧЕРКАСИ"
"UΛ:БУКОВИНА"
"UΛ:ЧЕРНІГІВ"

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х

х

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють
загальнонаціональне ефірне радіомовлення
№
з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3
"УКРАЇНСЬКЕ РАДІО"

1
2
3
4
5
6
7

АТ "НСТУ", м. Київ
АТ "НСТУ", м. Київ
АТ "НСТУ", м. Київ
ТОВ "ТРК "Радіо-Ера", м. Київ
ДП "Новий обрій", м. Київ
ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ
ПрАТ "Наше радіо", м. Київ

5
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

"Радіо "Промінь"
"Радіо "Культура"
"РАДІО НВ"
"РАДИО ПЯТНИЦА"
"ХІТ ФМ"
"Наше радіо"

14
Продовження додатка 2
1

2

9
10
11
12

ТОВ "ТРО "Русское радио" Україна",
м. Київ
ТОВ "ТРК "Клас", м. Київ
ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", м. Київ
ДП "ТРО "Довіра", м. Київ
ПрАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

13

ПрАТ "РК "Гала", м. Київ

8

14
15

Українська корпорація телебачення
і радіомовлення "ЮТАР", м. Київ
ТОВ "ТРК "Шансон", м. Київ

3
"Русское Радио"
"Перець FM", "Стильное"
"Мелодія FM"
"АВТОРАДИО"
"Люкс ФМ"
"УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО
КРАЇНА ФМ"
"KISS FM"
"РАДІО ШАНСОН"

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють
регіональне ефірне радіомовлення
№
з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

11

Дочірнє підприємство "ТРК "Центр",
м. Сімферополь
ПГО "Громадське радіо" "ТРК
"Громадське радіо", м. Київ
ПП "Компанія "Нова хвиля", м. Київ
ПП "ТК "РАІ", м. Бурштин ІваноФранківської області
ПП "ТРО "Софія", м. Херсон
ПП ТРК "Подільські комунікації",
м. Ладижин Вінницької області
ПП фірма "Лямін", м. Київ
ПрАТ "Студія "Європозитив", м. Київ
ТОВ "Євромюзік", м. Київ
ТОВ "Комунікаційне агентство "Сума
технологій", м. Харків
ТОВ "Медіа група "Надія", м. Київ

12

ТОВ "Мюзік радіо", м. Київ

13
14
15

ТОВ "Раді.О", м. Одеса
ТОВ "Радіо FM", м. Київ
ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Київ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"Лидер FM" (комбіноване)
"Громадське радіо"
"POWER FM"
"РАІ"
"Люкс ФМ"
"ЛАДА"
"Радіо РОКС-Україна"
"NRJ"
"РАДІО ШАНСОН"
"ПЕРЕЦЬ FM"
"Радіо Голос надії"
"Легкое и спокойное радио
RELAX"
"Просто Радіо"
"Радіо РОКС-Україна"
"Мелодія FM"

15
Продовження додатка 2
1

2

16
17
18

24
25
26
27
28

ТОВ "Радіо Шарманка", м. Київ
ТОВ "РК "Ностальжі", м. Запоріжжя
ТОВ "Студія Артекс", м. Cімферополь
ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ",
м. Київ
ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ", м. Київ
ТОВ "ТРК "52 канал", м. Одеса
ТОВ "ТРК "Галичина", м. Львів
ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ
Одеської області
ТОВ "ТРК "Даяна Мастер", м. Київ
ТОВ "ТРК "Еммануїл", м. Київ
ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп", м. Київ
ТОВ "ТРК "Класик Радіо", м. Київ
ТОВ "ТРК "Контакт", м. Київ

29

ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", м. Львів

19
20
21
22
23

31
32

ТОВ "ТРК "Можливість", м. Слов’янськ
Донецької області
ТОВ "ТРК "Нота", м. Київ
ТОВ "ТРК "Радіо – Санна", м. Одеса

33

ТОВ "ТРК Онікс", м. Київ

34

ТОВ "ТРК Праймедіа", м. Львів
ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА",
м. Сєвєродонецьк Луганської області
ТОВ ТРК "АРТА ПЛЮС", м. Ізюм,
Харківська область
ТОВ фірма "Волинь", м. Київ
Центральна Телерадіостудія
Міністерства Оборони України, м. Київ

30

35
36
37
38

3
"DJ FM", "ЛЮБИМОЕ РАДИО"
"Мелодія FM", "KISS FM"
"Транс-М-Радіо"
"Радіо Мейдан 102,7 FM",
"Радіо Мейдан"
"ПРЯМИЙ FM"
"ГРАД"
"FM Галичина"
"FM 1перше радіо"
"KISS FM"
"радіо Еммануїл"
"Радіо Марія"
"Радіо РОКС – Україна"
"РАДІО ШАНСОН"
"Львівська хвиля – радіо нашого
міста"
"радіо М"
"Best FM"
"РАДІО МАЯМІ"
"Легке та спокійне радіо
РЕЛАКС"
"МАКСИМУМ ФМ"
"Ірта"
"Радио "Класс"
"РАДІО NEXT"
"Армія FM – військове радіо"

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють
цифрове ефірне радіомовлення у стандарті DAB+
№
з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3
"Радіо Марія"

1
2

ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп", м. Київ
ТОВ "Раді.О", м. Одеса

"Просто радіо"

16
Продовження додатка 2
1

2

3

4

ПІДПРИЄМСТВО "РАДІОКОМПАНІЯ
"СУПЕР-НОВА", м. Київ
ТОВ "Консенсус Медіа", м. Київ

5

ПрАТ "РК "ГАЛА", м. Київ

6
7
8
9

ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ", м. Київ
АТ "НСТУ", м. Київ
АТ "НСТУ", м. Київ
АТ "НСТУ", м. Київ
ТОВ "Телевізійна Компанія "АТЛАНТ-СВ",
"Радіо Мейдан"
м. Київ
Центральна Телерадіостудія Міністерства
"Армія FM – військове радіо"
Оборони України, м. Київ
"Бизнес радио"
ТОВ "ТРК "Бізнес-радіо", м. Київ
"DJ FM"
ТОВ "Українська радіо група", м. Київ
"POWER FM"
ПП "Компанія "Нова хвиля", м. Київ
”.

3

10
11
12
13
14

Начальник управління радіочастотного ресурсу
та технічного контролю
/підпис/

"Радіо Маямі"
"Hype radio"
"УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО
КРАЇНА ФМ"
"ПРЯМИЙ FM"
"УКРАЇНСЬКЕ РАДІО"
"Радіо "Промінь"
"Радіо "Культура"

Тамара МИРОНЕНКО

