Проєкт

ЗМІНИ
до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору
1. У розділі І:
у пунктах 1.2, 1.3 слово «ресурсу» замінити словом «спектра».
2. У розділі ІІ:
1) у назві розділу слово «ресурс» замінити словом «спектра»;
2) у главі 1:
назву глави викласти в такій редакції: «Сприяння забезпеченню мовлення
українських телерадіокомпаній на територіях з особливим режимом мовлення та
територіях, де введено воєнний стан.»;
пункті 1.1 викласти в такій редакції:
«1.1. Національна рада здійснює державне регулювання діяльності у сфері
телебачення і радіомовлення, контролю та нагляду за використанням
радіочастотного спектра України на територіях з особливим режимом мовлення

2

та/або в окремих місцевостях, на територіях яких введено воєнний стан, з
урахуванням вимог чинного законодавства.»;
доповнити главу 1 новими пунктами такого змісту:
«1.3. Строки дії діючих строкових ліцензій на мовлення, ліцензій
провайдера програмної послуги автоматично продовжуються на період воєнного
стану та три місяці з дня його припинення чи скасування відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання
забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану».
1.7. Територіальні громади, які розташовані в районі проведення воєнних
(бойових) дій або, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),
затверджуються наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій від 25 квітня 2022 року № 75, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789.
1.10. В умовах введення воєнного стану в Україні, остаточне рішення щодо
можливості тимчасового збільшення потужності передавачів може бути
прийняте виключно після проведення УДЦР розрахунків та погодження з
Генеральним штабом Збройних Сил України.
1.16. В умовах воєнного стану Національна рада сприяє вирішенню питання
цільового державного фінансування Концерну РРТ з метою запобігання
виникнення заборгованості мовників з оплати за комунікаційні послуги.».
У зв’язку з цим пункти 1.3 – 1.13 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.15;
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Національна рада сприяє забезпеченню доступу населення до програм
українських мовників у населених пунктах, на території яких органи державної
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влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на територіях, які
розташовані на лінії зіткнення.»;
пункти 1.5, 1.8 викласти в такій редакції:
«1.5. Забезпечення доступу населення до програм українських мовників на
територіях з особливим режимом мовлення та/або в окремих місцевостях, на
територіях яких введено воєнний стан, здійснюється шляхом ліцензування, а
також видачі дозволів на тимчасове мовлення згідно із Законом України «Про
телебачення і радіомовлення» та відповідно до Порядку видачі та анулювання
дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення
нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення
телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з
особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу (далі – Порядок
видачі дозволу), затвердженого рішенням Національної ради від 01 березня
2018 року № 288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 березня
2018 року за № 386/31838, Положення про особливості процедури ліцензування
у період дії воєнного стану в Україні, затвердженого рішенням Національної
ради від 29.09.2022 № 624.
1.8. Національна рада сприяє розвитку інфраструктури електронних
комунікаційних мереж та організації мовлення на територіях з особливим
режимом мовлення та/або в окремих місцевостях, на територіях яких введено
воєнний стан.»;
у пункті 1.9 цифри «1.3» замінити цифрами «1.4»;
пункт 1.11 викласти в такій редакції:
«1.11. Для пріоритетного забезпечення українським мовленням тимчасово
окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополь,
територій територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних
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(бойових) дій або, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),
Національна рада підтримує розвиток мережі радіомовлення в діапазоні середніх
хвиль.»;
пункт 1.12 після слів «Луганської областей» доповнити словами «, а також
територіях з особливим режимом мовлення та/або в окремих місцевостях, на
територіях яких введено воєнний стан»;
у пункті 1.14 слова «Національна рада підтримує застосування знижки при
нарахуванні ліцензійного збору за видачу ліцензії» замінити словами «при
нарахуванні ліцензійного збору за видачу ліцензії застосовується знижка»;
2) у главі 2:
у пункті 2.3 слова «(UA:ПЕРШИЙ)», «(UA:КУЛЬТУРА)» замінити словами
«ПЕРШИЙ», «СУСПІЛЬНЕ КУЛЬТУРА»;
пункт 2.5 викласти в такій редакції:
«2.5. З метою забезпечення НСТУ радіочастотним спектром у діапазоні
87,5 – 108 МГц та подальшого розширення мереж трьох загальнонаціональних
радіоканалів Національна рада замовляє роботи, пов’язані з розрахунком щодо
можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб
телерадіомовлення, згідно з частиною другою статті 45 Закону України «Про
електронні комунікації», на підставі пропозицій НСТУ щодо розбудови мереж
суспільно-політичного, культурно-освітнього, молодіжного каналів суспільного
радіо.»;
3) у главі 3:
пункти 3.2 – 3.5 викласти в такій редакції:
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«3.2. Можливість
визначаються

і

умови

розрахунками

користування

щодо

радіочастотним

можливості

та

умов

спектром

користування

радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному
Законом України «Про електронні комунікації».
3.3. Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,
який має на меті створення нового каналу мовлення з використанням
радіочастотного спектра, подає до Національної ради інформацію, наведену в
додатках 8 – 12 до Порядку виконання та надання розрахунку електромагнітної
сумісності для загальних користувачів, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 03 серпня
2022 року № 133, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня
2022 року за № 1072/38408, письмову згоду власника висотної споруди на
встановлення

технічного

засобу

мовлення

та

програмно-економічне

обґрунтування створення нового каналу.
3.4. Національна рада після розгляду зазначених пропозицій суб’єктів
інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення розглядає питання
про

замовлення

користування

розроблення

радіочастотним

розрахунків
спектром

щодо

для

можливості

потреб

та

умов

телерадіомовлення,

визначених частиною другою статті 45 Закону України «Про електронні
комунікації».
3.5. Національна рада розбудовує мережі телерадіомовлення та замовляє
розроблення

розрахунків

щодо

можливості

та

умов

користування

радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення за умови належного
державного фінансування зазначених робіт, шляхом ліцензування на конкурсних
засадах (за результатами відкритих конкурсів) та видачі дозволів на тимчасове
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мовлення відповідно до вимог

Закону України

«Про телебачення і

радіомовлення»;
пункт 3.8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.9 – 3.12 вважати відповідно пунктами 3.8 – 3.11;
3) главу 4 викласти в такій редакції:
«4. Принципи

та

порядок

переходу

до

цифрового

ефірного

телерадіомовлення
4.1. В Україні цифрове наземне ефірне теле- та радіомовлення реалізується
у

смугах

радіочастот,

визначених

Планом

розподілу

і

користування

радіочастотним спектром в Україні (Планом використання радіочастотного
ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
09 червня 2006 року № 815) (далі – План розподілу і користування
радіочастотним спектром), у стандартах DVB-T, DVB-T2, DRM, Т-DAB.
4.2. З метою розповсюдження телевізійних програм для публічного
безкоштовного приймання діють загальнонаціональні телемережі МХ-1, МХ-2,
МХ-3, МХ-5 та МХ-7 у стандарті DVB-T/DVB-Т2 (MPEG-4). Перелік та кількість
телепрограм для публічного безкоштовного приймання визначається рішенням
Національної ради.
4.3. За наявності вільних каналів, передбачених для розповсюдження
телепрограм для публічного безкоштовного приймання, згідно з пунктом 4.2 цієї
глави, Національна рада проводить конкурс на отримання ліцензії на
багатоканальне мовлення.

7

4.4. Під час запровадження воєнного стану Національна рада видає дозволи
на тимчасове мовлення з використанням радіочастотного спектра у період дії
воєнного стану в Україні на вільні місця у ефірних багатоканальних цифрових
телемережах, відповідно до Положення про особливості процедури ліцензування
у період дії воєнного стану в Україні, затвердженого рішенням Національної
ради від 29.09.2022 № 624.
4.5. За наявності в багатоканальних телемережах цифрового мовлення
MX-1, MX-2, MX-3, MX-5, МХ-7 вільного ресурсу, незадіяного для потреб
телемовлення згідно з пунктом 4.2 цієї глави, провайдер програмної послуги цих
мереж може надавати програмні послуги після внесення Національною радою
відповідних змін до ліцензій.
4.6. Національна

рада

сприяє

створенню

та

розбудові

загальнонаціонального мультиплексу з використанням потужностей державного
постачальника електронних комунікаційних послуг Концерну РРТ у смузі частот
метрового діапазону (174 – 230 МГц) (МХ-7).
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

спектра

метрового діапазону (174 – 230 МГц).
Побудова

загальнонаціонального

мультиплексу

МХ-7

здійснюється

відповідно до Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в
частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної
цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 826.
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4.7. З метою безперешкодного доступу до програм ефірного цифрового
мовлення їх розповсюдження здійснюється у відкритому доступі без
застосування систем кодування, за винятком систем цифрового платного
мовлення.
4.8. Національна рада, у тому числі, за зверненням ліцензіатів, переглядає
розподіл програм у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та
МХ-7 для загальнонаціонального покриття.
4.9. Національна рада здійснює консультації з органами державної влади з
метою нормативного врегулювання питання щодо тарифів на послуги
електронних комунікацій, що надаються для потреб телерадіомовлення з
використанням радіочастотного спектра.
4.10. Національна рада аналізує інформацію щодо охоплення територій та
населення цифровим сигналом, зони невпевненого прийому для покращення
покриття цифровим сигналом на підставі вимірювань та/або розрахунків.
4.11. Використання каналів мовлення на територіях з особливим режимом
мовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
здійснюється згідно з Планом розподілу і користування радіочастотним
спектром.
4.12. Використання

технології

аналогового

телевізійного

мовлення

відбувається для захисту інформаційного простору України на територіях
населених пунктів, що межують з Російською Федерацією та тимчасово
окупованими територіями України.
4.13. Використання

аналогової

технології

телевізійного

мовлення

відбувається відповідно до Плану розподілу і користування радіочастотним
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спектром. Ліцензії мовників, які використовують аналогові засоби мовлення,
підлягають анулюванню, окрім здійснення мовлення на територіях, що межують
з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями, на період до
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. 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.
4.14. В останню чергу вимикаються визначені Національною радою
телевізійні канали мовлення на територіях населених пунктів, що межують з
Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України,
шляхом прийняття рішення про втрату чинності ліцензій на мовлення та з
урахуванням необхідності забезпечення присутності на зазначених територіях
сигналу мовлення українських телерадіоорганізацій.
4.15. Національна рада розглядає заяви мовників та ухвалює рішення про
продовження ліцензій на ефірне мовлення з використанням аналогових
телевізійних каналів на територіях, що межують з Російською Федерацією та
тимчасово окупованими територіями, на період до відновлення суверенітету та
територіальної

цілісності

України,

відповідно

до

Плану

розподілу

і

користування радіочастотним спектром. Строк дії таких ліцензій встановлюється
відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з приміткою
«До вимкнення аналогового телевізійного мовлення згідно з Планом розподілу і
користування радіочастотним спектром».
4.16. Національна рада завершує перехід на цифрове мовлення ліцензіатами
місцевої категорії мовлення, які використовують аналоговий стандарт, шляхом
створення місцевих цифрових каналів мовлення та переоформлення ліцензій на
цифрове мовлення на підставі розрахунків УДЦР щодо можливості та умов
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користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, а також
шляхом конкурсу на отримання ліцензії на цифрове багатоканальне мовлення з
використанням радіочастотного спектра.
З метою ефективного використання радіочастотного спектра, в разі
отримання телерадіоорганізацією ліцензії на місцеве цифрове телевізійне
мовлення (багатоканальне) на території здійснення нею аналогового мовлення,
ліцензія на аналогове мовлення підлягає анулюванню.
4.17. З метою реалізації прав телерадіоорганізацій на переоформлення
чинних ліцензій у зв’язку з упровадженням цифрового телебачення Національна
рада звертається до УДЦР щодо визначення вільного радіочастотного спектра,
придатного для створення місцевих цифрових каналів мовлення, у порядку,
визначеному Законом України «Про електронні комунікації», відповідно до
пропозицій, наданих місцевими телерадіоорганізаціями.
У разі наявності розрахунків УДЦР щодо можливості та умов користування
радіочастотним спектром для потреб місцевого цифрового мовлення для
населеного пункту, де здійснюється аналогове мовлення ліцензіатами,
Національна рада ухвалює рішення про створення місцевого цифрового каналу
мовлення та, відповідно до пропозицій місцевих мовників на каналах, згідно із
Законом України «Про телебачення і радіомовлення», визначає постачальника
електронних комунікаційних послуг на цифровому каналі.
Після

отримання

інформації

від

постачальника

електронних

комунікаційних послуг щодо готовності каналу до впровадження цифрового
мовлення мовник, що здійснює аналогове мовлення, подає до Національної ради
відповідну заяву про переоформлення ліцензії при переході від аналогового до
цифрового мовлення в частині змін технологічних параметрів, виду мовлення
(переходу до багатоканального мовлення).
Здійснення переходу від аналогового до цифрового мовлення відбувається
за визначеною Законом України «Про телебачення і радіомовлення» процедурою
переоформлення ліцензії на мовлення. Забезпечення можливості переходу до

11

багатоканального мовлення

здійснюється

у разі

технічної можливості

постачальника, отримання розрахунку щодо можливості та умов користування
радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, внесення пункту про
визначення розміру ліцензійного збору за відповідне переоформлення ліцензії 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.
4.18. Технічна

розробка

багатоканальних

телемереж

забезпечується

визначеним Національною радою оператором багатоканальних телемереж
(постачальником електронних комунікаційних послуг) відповідно до вимог
законодавства про електронні комунікації.
Власник технічних засобів мовлення (місцеве/регіональне мовлення) або
організація, що їх експлуатує, не має права надавати технічні засоби мовлення в
користування телерадіоорганізаціям, які не мають відповідної ліцензії на
багатоканальне мовлення.
Конкурс

на

отримання

ліцензії

на

багатоканальне

мовлення

з

використанням радіочастотного спектра для цифрових каналів мовлення
Національна

рада

оголошує

відповідно

до

вимог

Закону

України

«Про телебачення і радіомовлення».
4.19. У разі надходження розрахунків УДЦР Національна рада розглядатиме
питання про створення додаткових мультиплексів та місцевих цифрових каналів,
а також добудову діючих.
4.20. З метою одночасного вивільнення смуг частот I (790 – 862 МГц) і
II (694-790 МГц) цифрових дивідендів здійснюється перепланування частотних
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присвоєнь загальнонаціональних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та
частотних виділень загальнонаціональної телемережі МХ-6.
За результатами перепланування створюватимуться загальнонаціональні
телемережі

синхронного

телевізійного

мовлення,

мережі

регіонального

мовлення та місцеві цифрові канали у смузі радіочастот 21 – 48 ТВК (470 –
694 МГц) після повного переходу на цифровий стандарт мовлення та
припинення використання аналогових технологій телевізійного мовлення
відповідно до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром.
4.21. Вивільнення частотного спектра 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.
4.22. На підставі розрахунків УДЦР щодо можливості та умов користування
радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення здійснюються заходи з
розбудови

радіомовлення

у

цифровому

стандарті

DAB+

для

загальнонаціональної мережі з використанням потужностей державного
постачальника електронних комунікаційних послуг Концерну РРТ.
Національна

рада

замовляє

дослідження

щодо

розбудови

загальнонаціональної мережі радіомовлення у стандарті DAB+ з метою якісного
охоплення сигналом автомобільних доріг державного значення, обласних
центрів та сприяє проведенню публічного обговорення результатів досліджень
після припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента
України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»
та за умови належного державного фінансування зазначених досліджень.
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4.23. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для
забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного телевізійного
мовлення у стандарті DVB-T2.
4.24. Національна

рада

в

межах

повноважень,

передбачених

законодавством, організовує заходи щодо обговорення технічних вимог до
цифрового сигналу, технічної якості зображення телевізійних каналів,
приймального телевізійного обладнання.
4.25. З урахуванням розвитку новітніх медіа-послуг Національна рада
підтримує розвиток нових технологій, які сприяють створенню конкурентного
середовища, дозволять реалізувати нові бізнес-можливості для мовників та
провайдерів програмної послуги (ОТТ-мовлення).
4.26. Національна

рада

вивчає

питання

впровадження

цифрового

радіомовлення у стандарті DRM у діапазоні середніх хвиль.»;
4) у главі 5:
у пунктах 5.1 слова «Плану використання радіочастотного ресурсу»
замінити словами «Плану розподілу і користування радіочастотним спектром»;
у пункті 5.2 слово «висновком» замінити словом «розрахунком»;
5) у главі 6:
у пункті 6.1 слова «Планом використання радіочастотного ресурсу»
замінити словами «Планом розподілу і користування радіочастотним спектром»;
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у пункті 6.2 слова «оператором телекомунікацій» замінити словами
«постачальником електронних комунікаційних послуг»;
6) у главі 7:
пункт 7.2 викласти в такій редакції:
«7.2. З метою створення рівних умов ведення господарської діяльності в
галузі

телерадіомовлення

та

унеможливлення

діяльності

суб’єктів

господарювання, які надають програмні послуги незалежно від технології без
отримання відповідної ліцензії, Національна рада в межах компетенції вживає
заходів:
до суб’єктів господарської діяльності, які використовують інфраструктуру
електронних комунікаційних мереж, Інтернет-мережу задля формування пакетів
програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних
засадах;
до суб’єктів господарської діяльності, які не є ліцензіатами Національної
ради, щодо ретрансляції програм, які не входять до Переліку програм іноземних
телерадіоорганізацій,

що

ретранслюються,

затвердженого

рішенням

Національної ради від 15 вересня 2022 року № 592;
щодо опрацювання звернень від громадських організацій та об’єднань, які
займаються питаннями діяльності провайдерів програмної послуги, з метою
унеможливлення протиправної діяльності суб’єктів господарювання на ринку
електронних комунікаційних послуг;
щодо проведення нарад (конференцій), розміщення інформаційних
матеріалів на офіційному вебсайті Національної ради та роз’яснення про
недопущення діяльності без відповідної ліцензії;
щодо звернення до органів державної влади для вжиття заходів стосовно
припинення діяльності без відповідної ліцензії таких суб’єктів господарювання;
щодо ініціювання внесення змін до законодавства про врегулювання
діяльності з використання Інтернет-мережі;
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щодо ініціювання внесення змін до законодавства про посилення
відповідальності за діяльність без відповідної ліцензії та порушення прав
інтелектуальної власності у сфері телебачення і радіомовлення;
щодо запровадження принципів чесної конкуренції у діяльності провайдерів
програмної послуги;
щодо виявлення та припинення трансляції/ретрансляції телепрограм з
території держави агресора, а також телепрограм орієнтованих на аудиторію
держави агресора.».
3. У розділі ІІІ:
1) у пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Регулювання у частині програмної концепції мовлення здійснюється
відповідно до вимог Стратегії інформаційної безпеки України, затвердженої
Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685, у межах компетенції
Національної ради та складається із:»;
2) у підпункті 2 слово «ресурсу» замінити словом «спектра»;
3) підпункти 9, 10 викласти в такій редакції:
«9) розгляду листів ліцензіатів про тимчасовий відступ від умов програмної
концепції або інших умов ліцензії із обґрунтуванням причин та обсягу вимог, що
не можуть бути ним дотримані, відповідно до Закону України від 16 червня
2020 року № 692-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму,
малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних
із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)», Указу Президента України
від 19 березня 2022 року № 152 «Про рішення Ради національної безпеки і
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оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації єдиної
інформаційної політики в умовах воєнного стану», рішення Національної ради
від 24 лютого 2022 року № 221 «Про тимчасовий відступ від умов програмних
концепцій мовлення місцевих та регіональних мовників»;
10) заходів з моніторингу мови ворожнечі, продовження співпраці з
фактчекінговими

організаціями

України

щодо

запобігання

поширенню

дезінформації в ЗМІ.»;
3) у пункті 3:
абзац восьмий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«дотриманні телерадіоорганізаціями стандартів рівня гучності звуку
реклами, зображення телевізійних каналів та звуку, відповідно до Методичних
рекомендацій

з

дотримання

вимог

технічних

параметрів

зображення

телевізійних каналів та рівня гучності звуку, розроблених на замовлення
Національної ради;»;
у підпункті 4 слово «ресурсу» замінити словом «спектра»;
4) у пункті 4:
у підпункті 1 слова «телемереж МІТРІС», «ММDS» замінити словами
«телемереж МІТРІС»,
абзаци другий, третій підпункту 3 викласти в такій редакції:
«для технології «МІТРІС» універсальна програмна послуга відсутня у
зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого
радіочастотного спектра;
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для технологій DVB-T/DVB-T2 універсальна програмна послуга відсутня у
зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого
радіочастотного спектра та конкурсним відбором програм для розповсюдження
у багатоканальній телемережі провайдера програмних послуг;»;
абзац четвертий підпункту 6 викласти в такій редакції:
«іноземні програми, які включені до переліку програм іноземних
телерадіоорганізацій, що ретранслюються»;
5) у пункті 5:
підпункт 8 викласти в такій редакції:
«8) створення умов для спільного запровадження телерадіоорганізаціями та
постачальниками електронних комунікаційних послуг заходів з підготовки
призначених для трансляції електронних комунікаційних мереж до роботи в
умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, в тому числі
до оповіщення у цих умовах; активна участь у нарадах, метою яких є приведення
діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог Кодексу
цивільного

захисту

України,

законів

України

«Про

телебачення

і

радіомовлення», «Про електронні комунікації»;
у підпункті 10 слово «ресурсу» замінити словом «спектра»;
у підпункті 12 «телекомунікаційної інфраструктури» замінити словами
«інфраструктури електронних комунікаційних мереж».
4. У додатках:
1) у додатку 1:
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пункти 1, 2, 4, 5, 7, 8 викласти в такій редакції:
«1. Радіотехнології,

що

використовуються

в

Україні

для

цілей

телерадіомовлення, згідно з Планом розподілу і користування радіочастотним
спектром (Планом використання радіочастотного ресурсу, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815),
включають в себе аналогове звукове і телевізійне мовлення, цифрове наземне
телевізійне

мовлення,

супутникове

радіомовлення

та

радіотехнологію

багатоканального наземного телерадіомовлення для передачі та ретрансляції
телевізійного

зображення,

передавання

звуку,

цифрової

інформації

у

багатоканальних розподільчих системах.
2. Залежно від території розповсюдження програм у сфері телевізійного
мовлення діють:
9 загальнонаціональних, 18 регіональних та 89 місцевих аналогових
телеканалів, що використовують 178 частотних присвоєнь (без тимчасово
окупованих територій АР Крим та м. Севастополя, Луганської та Донецької
областей);
25 загальнонаціональних, 58 регіональних, 42 місцевих телеканали у складі
загальнонаціональних цифрових телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 у
стандарті DVB-T2, що використовують 594 частотних присвоєння (без
тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополя, Луганської та
Донецької областей);
12 регіональних та 1 місцевий телеканал у складі регіонального
мультиплексу в Одеській області, що використовують 22 частотних присвоєння;
45 місцевих та 9 регіональних телеканалів, що використовують 48
частотних присвоєнь (локальне цифрове мовлення).
4. Наземне ефірне радіомовлення згідно з Планом розподілу і користування
радіочастотним спектром реалізується з використанням радіочастот довгих,

19

середніх і коротких хвиль, а також ультракоротких хвиль нижнього та верхнього
піддіапазонів.
5. Залежно

від

території

розповсюдження

програм

діють:

14

загальнонаціональних радіомереж, 41 регіональна радіомережа, 287 місцевих
радіоканалів.
7. Для

здійснення

діяльності

4

провайдера

програмної

послуги

використовують телемережі типу наземного телерадіомовлення «МІТРІС» для
передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової
інформації у багатоканальних розподільчих системах.»;
8. Програмну послугу у кабельних мережах надають 558 провайдерів
програмної послуги, зокрема за технологією IPTV – 215 провайдерів.»;
у пункті 9 цифри «109», «2» замінити відповідно цифрами «100», «1»;
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 мають ліцензії на загальнонаціональне
телевізійне мовлення

№
з/п

Телерадіоорганізація

Логотип

1

2

3

Наявність ліцензії
на мовлення
аналогове
4

цифрове
(DVBT2)
5

20
Продовження додатка 2

1
2

АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
ДП «Парламентський
телеканал «РАДА», м. Київ

«ПЕРШИЙ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола

х

х

«РАДА»

х

«СУСПІЛЬНЕ
КУЛЬТУРА» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола

х

3

АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ

4

ТОВ «ТРК «Студія 1+1»,
м. Київ

«1+1»

х

х

ТОВ «МК ТРК» (ICTV),
м. Київ

«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,

х

х

5

21
Продовження додатка 2
1

2

3

4

5

«С – Можливо
все!»

х

х

«ІНТЕР»

х

х

х

х
х

та з словесного
елемента «ICTV» –
виконаного
оригінальним
шрифтом.
Зображувальний та
словесний
елементи
розташовано
поруч»

6
7
8
9
10
11
12

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ»,
м. Київ
ПрАТ «Телеканал «Інтер»,
м. Київ
ТОВ «ДІДЖИВАН», м. Київ
ТОВ «Новий канал», м. Київ
ПрАТ «ТК «ТЕТ»,
м. Київ
ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ»,
м. Київ
ТОВ «Телестудія «Служба
інформації», м. Київ

13

ТОВ «Телеканал «МЕГА»,
м. Київ

14

ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ

15

ТОВ «Телеодин», м. Київ
ТОВ «ТРО «Мульті Медіа
Сервіс», м. Київ

16
17

ТОВ «Телеканал «К2», м. Київ

20

ТОВ «Музичне телебачення»,
м. Київ
ТОВ «Телеканал «ПРЯМИЙ»,
м. Київ
ТОВ «Голдберрі», м. Київ

21

ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ

22

ТОВ «ТРК «Кіно ТВ», м. Київ

18
19

«УНІАН»
«Н»
«ТЕТ»

х

«2+2»

х

«НТН»

х

«зображення
у вигляді
стилізованої літери
«М» кириличної
абетки»
«ПЛЮСПЛЮС»

х

х

«М1»
«К1»

х

х
х

х

«К2»
(комбіноване)

х

«ZOOM»

х

«ПРЯМИЙ»

х

х

«ЕСПРЕСО»

х

«XSPORT»

х

«Ентер-фільм»

х

22
Продовження додатка 2
1

23

24
25

№
з/п
1
2

2

ТОВ «ТРК «Музика ТВ»,
м. Київ

Підприємство з іноземними
інвестиціями у формі
ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ
ТОВ «КОРОНА САНРАЙС»,
м. Київ

4

5

х

«5»

х

«ТАК TV»

х

Перелік телерадіоорганізацій, що мають ліцензії на регіональне
телевізійне мовлення
Наявність ліцензії
на мовлення
Телерадіоорганізація
Логотип
цифрове
аналогове

ТОВ «ТРК «ІТВ»,
м. Сімферополь
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

ДП «ТРК «Аверс» ВАТ
«Корпорація «Аверс», м. Луцьк
ТОВ «Слово Волині», м. Луцьк

7

3
«Комбіноване
позначення
виконано
у вигляді малюнку.
Словесна частина
представлена
написом
«ПІКСЕЛЬ TV»

«ИТВ»

х

«ТВFM»

х

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

х

(DVBT2)
х

х

х

х

«АВЕРС»

х

«12 канал»

х
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Продовження додатка 2
1

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

2

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 «МЕДІАГРУП
АЛЕКС.ЮА», м. Запоріжжя
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

18

ПрАТ «ТРК Люкс», м. Львів

19

ТОВ «Коледж преси та
телебачення», м. Одеса

20

ТОВ ТРК «НІС-ТВ»,
м. Миколаїв

3

4

5

«СК1»

х

«МS»

х

«21 УЖГОРОД»

х

«стилізоване
зображення –
повернута під кутом
велика об’ємна літера
А у рамці з підписом
латиницею
ALEX.UA»
«Галка в короні
з печатки Ярослава
Осмомисла»

х

х

«РАІ»

х

«УНІАН ТБ»

х

х

«ІРТА»

х

х

«ЛОТv24»

х

х

«графічне зображення
«ПЕРШИЙ
ЗАХІДНИЙ»
(комбіноване)
«24»

х

х

«ТВ-1»
«35»

х
х

х

х

24
Продовження додатка 2
1

2

22

ТОВ «Інформаційний телеканал
«Репортер», м. Одеса
ТОВ «РЕНОМЕ ІНЕТ», м. Одеса

23

ТОВ «РІАК-ІНФОРМ», м. Одеса

21

24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

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
ТОВ «ТРК «Андсер», м. Одеса
ТОВ ТРК «Нова Одеса»,
м. Одеса
ТОВ «ТРК «Академія»,
м. Одеса
ТОВ «ТРК «Град»,
м. Чорноморськ Одеської області
ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО «МЕДІА-ІНФОРМ»,
м. Одеса

ТОВ «Балінформкомпанія»,
м. Балта Одеської області
ПП «ТРК «ПіТіВі» м. Полтава
ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН»,
м. Полтава

36

ТОВ Студія «Місто», м. Полтава

37
38
39

ТОВ «ТРК Рівне 1», м. Рівне
ТОВ «ТРК «Відікон», м. Суми
ТОВ ТРК «Академ ТV», м. Суми

3

4

5

«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)
«А1»

х
х

«1 ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ»

х

«АКАДЕМІЯ»
(комбіноване)

х

«ГРАД»
«MEDIAІНФОРМ»
«знак, який
складається із
стилізованих літер
«Б» «І» «К»
«PTV»
«ОСТАННІЙ
БАСТІОН»
«Ц ЦЕНТРАЛЬНИЙ»
(комбіноване)
«РІВНЕ 1»
«V Відікон»
«АTV»

х

х
х

х
х
х
х
х
х
х
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Продовження додатка 2
1

40
41
42
43

2

3

ПП «ТРК «СМАЙЛ»,
«ін тб (комбіноване)»
м. Тернопіль
«4 tv»
ТОВ «TV-4», м. Тернопіль
ДП «Дитяче телевізійне
«33 КАНАЛ»
(комбіноване)
агентство», м. Хмельницький
ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП»,
«1 ПОДІЛЬСЬКИЙ»
м. Городок Хмельницької області

4

5
х

х

х
х

х

х

44

ТОВ «ТРК «ВІККА», м. Черкаси

«ВІККА»

х

45

ТОВ «ТРК «Ільдана», м. Черкаси

х

46

ТОВ «Місто ТБ», м. Чернівці

47

ТОВ «Чернівецький промінь»,
м. Чернівці

«Ільдана»
«Місто ТБ»
(КОМБІНОВАНЕ)
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ
ПРОМІНЬ
(КОМБІНОВАНЕ)»
«СУСПІЛЬНЕ
ЛУЦЬК» та графічний
елемент, виконаний
у формі півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ВІННИЦЯ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ДНІПРО» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ЖИТОМИР» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
УЖГОРОД» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ЗАПОРІЖЖЯ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола

48

49

50

51

52

53

АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ

х
х

х

х

х

х

х

х

26
Продовження додатка 2
1

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2

3
«СУСПІЛЬНЕ
ІВАНОФРАНКІВСЬК» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ КИЇВ»
та графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
КРОПИВНИЦЬКИЙ»
та графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«КРЫМ»/СУСПІЛЬН
Е КРИМ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ДОНБАС» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ЛЬВІВ» та графічний
елемент, виконаний у
формі півкола
«СУСПІЛЬНЕ
МИКОЛАЇВ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ОДЕСА» та графічний
елемент, виконаний у
формі півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ПОЛТАВА» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
РІВНЕ» та графічний
елемент, виконаний у
формі півкола

4

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

27
Продовження додатка 2
1

2

64

65

66

67

68

69

70

71

3
«СУСПІЛЬНЕ
СУМИ» та графічний
елемент, виконаний у
формі півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ТЕРНОПІЛЬ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ХАРКІВ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ХЕРСОН» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
та графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ЧЕРКАСИ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ЧЕРНІВЦІ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола
«СУСПІЛЬНЕ
ЧЕРНІГІВ» та
графічний елемент,
виконаний у формі
півкола

Перелік телерадіоорганізацій, що мають ліцензії на
загальнонаціональне ефірне радіомовлення
№
з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

4

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28
Продовження додатка 2

4

АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
ДП «Новий обрій», м. Київ

5

ПрАТ «РК «Гала», м. Київ

6
7

ПрАТ «ТРК «Люкс», м. Львів
ТОВ «Наше радіо», м. Київ
ТОВ «ТРК «Медіа Маркет»,
м. Київ
ТОВ «ТРК «Радіо Кохання»,
м. Київ
ТОВ «ТРК «Радіо-Ера», м. Київ

1

2

3

8
9
10
1

11
12
13
14

2

ТОВ «ТРК «Шансон», м. Київ
ТОВ «ТРК Клас», м. Київ
ТОВ «ТРО «Радіо Україна»,
м. Київ
Українська корпорація
телебачення і радіомовлення
«ЮТАР», м. Київ

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»

«Радіо «Промінь»

«Радіо «Культура»
«РАДИО ПЯТНИЦА»
«УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО КРАЇНА ФМ»
(комбіноване)
«Люкс ФМ»
«Наше радіо»
«ХІТ ФМ»
«Мелодія FM»
«РАДІО НВ»
3
«РАДІО ШАНСОН»

«Перець FM», «Стильное»
«Радіо БАЙРАКТАР»
«KISS FM»

Перелік телерадіоорганізацій, що мають ліцензії
на регіональне ефірне радіомовлення
№
з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1
2
3

Дочірнє підприємство «ТРК
«Центр», м. Сімферополь
ДП «Телерадіокомпанія
«Аверс» ВАТ «Корпорація
«Аверс», м. Луцьк
ПГО «Громадське радіо» «ТРК
«Громадське радіо», м. Київ

«Лидер FM» (комбіноване)

«АВЕРС»
«Громадське радіо»

29
Продовження додатка 2
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

ПП «Компанія «Нова хвиля»,
м. Київ
ПП «ТК «РАІ», м. Бурштин
Івано-Франківської області
ПП «ТРО «Софія», м. Київ
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
ТОВ «Мюзікрадіо», м. Київ
ТОВ «Ностальжі»,
м. Запоріжжя
ТОВ «Раді.О», м. Одеса
ТОВ «Радіо FM», м. Київ
ТОВ «Радіо Тернопіль», м. Київ
ТОВ «Радіо Шарманка», м. Київ
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 «Всім Радіо»,
м. Хмельницький
ТОВ «ТРК «Галичина», м. Львів
ТОВ «ТРК «Град»,
м. Чорноморськ Одеської
області
ТОВ «ТРК «Даяна Мастер»,
м. Київ
ТОВ «ТРК «Еммануїл», м. Київ

3
«POWER FM»
«РАІ»
«Люкс ФМ»
«ЛАДА»
«Радіо РОКС-Україна»
«NRJ»
«РАДІО ШАНСОН»
«ПЕРЕЦЬ FM»
«Радіо Голос надії»
«Легке та спокійне радіо РЕЛАКС»
«Мелодія FM»
«Просто Радіо»
«Радіо РОКС-Україна»
«Радіо РОКС», «Мелодія FM»
«DJ FM», «ЛЮБИМОЕ РАДИО»
«Транс-М-Радіо»
«Радіо Мейдан 102,7 FM», «Радіо Мейдан»
«ПРЯМИЙ FM»
«ГРАД»
«О’КЕЙ»
«FM Галичина»
«FM 1 перше радіо»
«KISS FM»
«радіо Еммануїл»

30
Продовження додатка 2
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2

ТОВ «ТРК «ІФ Медіа-Груп»,
м. Київ
ТОВ «ТРК «Класик Радіо»,
м. Київ
ТОВ «ТРК «Контакт», м. Київ
ТОВ «ТРК «Львівська хвиля»,
м. Львів
ТОВ «ТРК «Можливість»,
м. Слов’янськ Донецької області
ТОВ «ТРК «Нота», м. Київ
ТОВ «ТРК «Радіо – Санна»,
м. Одеса
ТОВ «ТРК Онікс», м. Київ
ТОВ «ТРК Праймедіа», м. Львів
ТОВ «Українська радіо група»,
м. Київ
ТОВ Незалежна ТРК «ІРТА»,
м. Сєвєродонецьк Луганської
області
ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС»,
м. Ізюм Харківської області
ТОВ фірма «Волинь», м. Київ
Центральна Телерадіостудія
Міністерства Оборони України,
м. Київ

3
«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»
«DJ FM»
«Ірта»
«радіо клас!»
«РАДІО NEXT»
«Армія FM – військове радіо»

Перелік телерадіоорганізацій, що мають ліцензії на
цифрове ефірне радіомовлення у стандарті DAB+
№
з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1
2
3
4
5

ТОВ «ТРК «ІФ Медіа-Груп»,
м. Київ
ТОВ «Раді.О», м. Одеса
ПП «РК «Супер-Нова», м. Київ
ТОВ «Консенсус Медіа»,
м. Київ
ПрАТ «РК «ГАЛА», м. Київ

«Радіо Марія»
«Просто радіо»
«Радіо Маямі»
«Hype radio»
«УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО «КРАЇНА ФМ»
(комбіноване)

31
Продовження додатка 2
1

6
7

8

9
10
11
12
13
14

2

ТОВ «Телеканал «ПРЯМИЙ»,
м. Київ
АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
АТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»,
м. Київ
ТОВ «Телевізійна Компанія
«АТЛАНТ-СВ», м. Київ
Центральна Телерадіостудія
Міністерства Оборони України,
м. Київ
ТОВ «ТРК «Бізнес-радіо»,
м. Київ
ТОВ «Українська радіо група»,
м. Київ
ПП «Компанія «Нова хвиля»,
м. Київ

3
«ПРЯМИЙ FM»
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»

«Радіо «Промінь»

«Радіо «Культура»
«Радіо Мейдан»
«Армія FM - військове радіо»
«Бизнес радио»
«DJ FM»
«POWER FM»

».
Начальник управління
радіочастотного ресурсу
та технічного контролю

/підпис/

Тамара МИРОНЕНКО

