
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 383 

 

17.06.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 10 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ, 

щодо переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення 

(НР № 00038-м від 05.05.2017 та НР № 01719-м від 14.12.2021) 

(ефірне, позивні: «Радіо Марія») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП»,     

м. Київ (місцезнаходження: вул. Костьольна, 17, м. Київ, 01001; генеральний 

директор Олександр Гнатович Поліщук), про переоформлення (шляхом 

об’єднання) ліцензій на мовлення НР № 00038-м від 05.05.2017 (ефірне 

регіональне радіомовлення з використанням 11 радіочастот, обсяг мовлення – по 

24 години на добу) і НР № 01719-м від 14.12.2021 (ефірне регіональне 

радіомовлення з використанням частоти 71,03 МГц у с. Лозовій Тернопільського 

району Тернопільської обл., потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 

24 години на добу), керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити (шляхом об’єднання) ліцензії на мовлення НР № 00038-м 

від 05.05.2017 і НР № 01719-м від 14.12.2021 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ, 

та видати об’єднану ліцензію на мовлення на новому бланку, зокрема 

зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: ефірне радіомовлення; 

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

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 1 до рішення; 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 2 до рішення; 

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

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Крутько Володимир 

Олексійович; 

- постачальник електронних комунікаційних послуг – 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 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ, плату за внесення до 

ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: переоформлення 

(шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення НР № 00038-м від 05.05.2017 і НР № 

01719-м від 14.12.2021 – в розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ, переоформлену 

(шляхом об’єднання) ліцензію на мовлення на новому бланку, строк дії 

об’єднаної ліцензії – до 05.05.2024 (відповідно до ліцензії на мовлення НР  

№ 00038-м від 05.05.2017). 

4. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ, попередні ліцензії на 

мовлення НР № 00038-м від 05.05.2017 і НР № 01719-м від 14.12.2021 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

17.06.2022 № 383 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

№  

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота / 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 

69,68 1,0 

м. Київ, м. Ірпінь (міськрада), м. Буча,  

м. Бровари, м. Бориспіль, м. Васильків та 

райони: Бориспільський, Броварський, 

Васильківський, Вишгородський, Києво-

Святошинський, Обухівський 

2.  м. Рівне (с. Антопіль,  

вул. Київська, 12) 
68,24 2,0 

м. Рівне та райони: Гощанський, 

Здолбунівський, Рівненський 

3.  м. Вінниця,  

вул. Максимовича, 23 
70,91 2,0 м. Вінниця та Вінницька область 

4.  Житомирська обл.,  

с. Андріївка, вежа КРРТ 
70,04 2,0 

с. Андріївка та райони: Андрушівський, 

Бердичівський, Житомирський, 

Коростишівський, Пулинський, Черняхівський, 

Чуднівський 

5.  Хмельницька обл.,  

м. Городок,  

вул. Радянська, 1-а 

73,55 0,25 

м. Городок та райони: Городоцький, 

Ярмолинецький, Чемеровецький, Волочиський 

6.  Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський 

р-н, с. Кульчіївці,  

вул. Центральна, 52/1 

73,73 1,0 м. Кам’янець-Подільський та райони: 

Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, 

Новоушицький, Чемеровецький Хмельницької 

обл., Кельменецький, Сокирянський, 

Хотинський райони Чернівецької обл. 

7.  м. Запоріжжя,  

вул. Матросова, 24-а 
71,51  0,1 

м. Запоріжжя та Запорізький район 

8.  м. Львів, вул. Високий 

Замок, 9 
66,26 1,0 

м. Львів (міськрада) та райони: Буський, 

Городоцький, Жовківський, Золочівський, 

Кам’янка-Бузький, Миколаївський, 

Пустомитівський, Яворівський 

9.  м. Хмельницький,  

пр. Миру, 43 
66,14  1,0 

м. Хмельницький та область 

10.  м. Харків,  

вул. Дерев'янка, 1-а 
69,83 0,5 

м. Харків та Дергачівський, Золочівський, 

Харківський райони 

11.  м. Чернівці,  

вул. Білецька, 6 66,41 0,5 

м. Чернівці та Герцаївський, Глибоцький, 

Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, 

Сторожинецький райони 

12.  Тернопільський р-н,     

 с. Лозова, вежа КРРТ 
71,03 1,0 м. Тернопіль та Тернопільський район 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 
 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

17.06.2022 № 383 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІФ МЕДІА-ГРУП»,     м. Київ 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм власного виробництва: 21 година 45 хвилин на добу, 90,6%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 23 години 21 хвилина на добу, 97,3%; 

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% 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 39 хвилин на добу, 

2,7%; 

Формат: просвітницько-розважальний; 

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 

25 хвилин 

--- --- 

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

3 Науково-просвітницькі передачі 11 годин 

10 хвилин 

--- --- 

4 Освітні передачі 3 години --- --- 

5 Розважальні передачі 3 години 

40 хвилин 

--- --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію (час трансляції 

06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

1 година 

20 хвилин 

--- --- 

7 Підбірка музичних творів 1 година 

35 хвилин 

--- --- 

8 Фільмопоказ --- --- --- 

9 Передачі іншого тематичного спрямування --- --- --- 

Конкурсні умови (частота 69,68 МГц у м. Києві): 

– рекомендовано розміщення дитячих передач з 07:00 до 21:00 години; 

– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників. 

 

Конкурсні умови (частоти: 70,91 МГц у м. Вінниці, 68,24 МГц у м. Рівному, 70,04 МГц у с. 

Андріївці Житомирської обл., 73,55 МГц у м. Городку, 73,73 МГц у м. Кам’янці-Подільському 

Хмельницької обл.): 

– рекомендовано розміщення дитячих передач; 

– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, використання позивних 

інших мовників. 

 

Вимоги до програмної концепції (частота 71,51 МГц у м. Запоріжжі): 

– обов’язкове розміщення програм інформаційного спрямування; 



– обов’язкове розміщення соціально важливих програм; 

– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, використання позивних 

інших мовників. 

 

Вимоги до програмної концепції (частота 71,03 МГц у м. Тернополі): 

- в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 відсотків мають становити передачі 

місцевої тематики: інформаційного, публіцистичного, освітнього спрямування; 

- обсяг ведення передач українською мовою: 100 відсотків; 

- дозволяється ретрансляція виключно програм Суспільного мовлення та програм 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, м. Київ 

(«Армія FM – військове радіо»). 

 

Заступник начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення     /підпис/ Олена ЛИСЕНКОВА 

 


