
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 425 

 

07.07.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 11 

 

Про заяву ТОВ СТУДІЇ «МІСТО», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 01266-м від 26.02.2018) 

(багатоканальне, логотип: «Ц ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (комбіноване)) 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТУДІЇ «МІСТО», м. Київ (місцезнаходження: вул. 

Богдана Хмельницького, 42, оф. 42, м. Київ, 01054; генеральний директор Антон 

Борисович Озадовський), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 

01266-м від 26.02.2018 (багатоканальне регіональне телебачення, багатоканальна 

телемережа МХ-5 – 8 каналів у Полтавській обл., обсяг мовлення – по 24 години 

на добу) у зв’язку зі зміною загальних та докладних характеристик каналу 

мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі та території 

розповсюдження програм, Національна рада дійшла наступного висновку. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами.  

Згідно зі статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена 

наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а також 

нагляду за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Згідно рішення Національної ради від 21.09.2017 № 1741 було оголошено 

конкурс на отримання ліцензії на мовлення на вільних місцевих (регіональних) 

каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 

4), територіальна категорія мовлення — регіональне та місцеве мовлення у 85 

населених пунктах України. 

З урахуванням рішення Національної ради від 21.09.2017 № 1740 «Про 

затвердження конкурсних умов» були визначені такі вимоги до програмної 

концепції мовлення: 



2 

 

- обсяг ведення передач українською мовою згідно з чинним 

законодавством; 

- рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційно-

аналітичних програм;  

- рекомендовано розміщення дитячих передач; 

- здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників; 

- проведення ТРО інформаційно-рекламної кампанії під час телевізійної 

трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів 

цифрового телемовлення. 

25 січня 2018 року, на підставі пунктів «а», «б» частини чотирнадцятої 

статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 

ухвалила рішення №№ 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, якими визнала ТОВ СТУДІЮ 

«МІСТО», м. Полтава, переможцем конкурсу на вільних місцевих (регіональних) 

каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 

(MPEG 4) у м. Гадячі, м. Гребінці, с. Іскрівці, м. Кобеляках, с. Красногорівці, м. 

Лохвиці, м. Лубнах, с. Перелісках Полтавської обл. 

Згідно рішення Національної ради від 15.04.2011 № 822 було оголошено 

конкурс на отримання ліцензії на мовлення на вільних каналах мовлення 

багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, територіальна категорія 

мовлення — загальнонаціональне мовлення, загальна кількість вільних каналів 

(програм) мовлення багатоканальних телемереж – 28.  

З урахуванням рішення Національної ради «Про затвердження конкурсних 

умов» від 15.04.2011 № 821 були визначені такі вимоги до програмної концепції: 

– обсяг ведення передач українською мовою згідно з чинним 

законодавством; 

– рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційно-

аналітичних програм;  

– рекомендовано розміщення дитячих передач; 

– забезпечити цілісність програмного наповнення; 

– проведення ТРО інформаційно-рекламної кампанії під час телевізійної 

трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів 

цифрового телемовлення. 

Видача ліцензій на багатоканальне мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу здійснюється на конкурсних засадах відповідно до 

частини сьомої статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна 

категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або 

багатоканальної телемережі, що передбачено частиною четвертою статті 23 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». ТОВ СТУДІЯ «МІСТО», 

м. Київ, отримало ліцензію на конкурсних засадах на регіональне мовлення в 

багатоканальній телемережі МХ-5. Зміна багатоканальної мережі мовлення з 

МХ-5 на МХ-3 - це фактично зміна умов конкурсу та зміна територіальної 

категорії мовлення. 
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Також, заявлені зміни не відповідають частині п'ятій статті 22 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки передбачають 

розширення каналів не у межах, визначених ліцензією Національної ради. 

Перехід з мовлення на 8 каналах мережі МХ-5 (територіальна категорія мовлення 

— регіональне мовлення) на мережу МХ-3 (загальнонаціональне мовлення) є 

істотною зміною умов ліцензії та умов конкурсу, на якому отримано чинну 

ліцензію, а отже підпадають під частину шосту статті 22 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» зміна територіальної категорії каналу, мережі мовлення, 

телемережі потребує повторного ліцензування мовлення на цьому каналі, 

на цій мережі або на відповідних каналах багатоканальної телемережі 

відповідно до вимог цього Закону. 

Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» за результатами розгляду Національна рада приймає рішення 

про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про 

відмову у внесенні змін до ліцензії.  

Таким чином, керуючись статтями 1, 22, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 13, 14, 17, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений 

рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (із змінами), зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ТОВ СТУДІЇ «МІСТО», м. Київ, у переоформленні ліцензії на 

мовлення НР № 01266-м від 26.02.2018. 

2. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення цього рішення повідомити ТОВ 

СТУДІЮ «МІСТО», м. Київ, про це рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


