
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 588 

 

15.09.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

 

Дозвіл анульовано: 

рішення Національної ради 

від 02.02.2023 № 63 

 

 
Про видачу ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ  

(логотип: «1+1»),  

дозволу на тимчасове мовлення  

на територіях з особливим режимом мовлення 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ (логотип: «1+1»), 

вх. № 16/2099 від 15.08.2022, про видачу дозволу на тимчасове мовлення у 

м. Гірнику Донецької області (цифрове телевізійне мовлення), керуючись 

статтею 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 14 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Порядком видачі та анулювання дозволу на тимчасове 

мовлення, умовами дозволу та порядком здійснення нагляду за додержанням 

законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що 

здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення 

на підставі відповідного дозволу, затвердженим рішенням Національної ради від 

01.03.2018 № 288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.03.2018 за 

№ 386/31838 (зі змінами), Переліком адміністративно-територіальних одиниць, 

в яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення 

поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове 

мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі 

аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України 

з питань телебачення і радіомовлення, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 309-р (зі змінами), висновком УДЦР, 

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

17.07.2020 № 807-IX, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Видати ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ (логотип: «1+1»), дозвіл на 

тимчасове мовлення з використанням 35 ТВК у м. Гірнику Донецької області 

(стандарт DVB-T/Т2). 



2. Умови дозволу на тимчасове мовлення - згідно з додатком до цього 

рішення. 

3. Це рішення набирає чинності з 19.09.2022. 

4. Строк дії дозволу на тимчасове мовлення – 1 рік з дати набрання 

чинності. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, представників Національної 

ради, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

15.09.2022 № 588 

 

 

Умови дозволу на тимчасове мовлення  
 

Програма  

(логотип) 
Область 

Населений 

пункт 
№ ТВК 

Р, 

кВт 

Місце 

встановлення 

передавача 

Територія розповсюдження 

програм 

Постачальник 

електронних 

комунікаційних 

послуг 

Програмна 

концепція 

мовлення згідно 

з ліцензією 

ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1»,  

м. Київ  

(логотип: «1+1») 

Донецька Гірник 
35 ТВК   

(DVB-T/Т2) 
1 

Покровський район,  

м. Гірник,  

вул. Териконна, 1А,  

щогла  

ТОВ «Телемережі 

України» 

м. Гірник та території 

Донецького, Покровського 

районів 

ТОВ 

«Телемережі 

України» 

НР № 00909-м 

від 26.08.2018 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю       /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 

 


