
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 532  

 

 

04.08.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 14  

 

Про заяву ПрАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТРК»,  

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01144-м від 22.05.2017) 

(ефірне, логотип: «КтркП») 

 

Розглянувши заяву ПрАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ», м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 

(місцезнаходження: вул. Драгоманова, 9, м.  Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька обл., 32300; директор Анатолій Іванович Подолян), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01144-м від 22.05.2017 (ефірне 

місцеве телебачення з використанням 37 ТВК у м. Кам’янці-Подільському, 

потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення – 4 години на добу у відрізках 

часу мовлення) у зв’язку з переходом від аналогового до цифрового мовлення, 

зміною відрізків часу мовлення, складу редакційної ради, місцезнаходження 

передавача, докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, 

адреси студії, керуючись статтями 12, 22, 31, 35 Закону України «Про 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Планом 

розвитку національного телерадіоінформаційного простору, офіційними даними 

Державної служби статистики на 01.01.2022 (чисельність наявного населення 

України), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 01144-м від 22.05.2017 (дата 

видачі бланка ліцензії 27.06.2017) та додатки 2, 3, 5 (дата видачі додатків 

27.06.2017) до ліцензії на мовлення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ», 

м.  Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., у зв’язку з переходом від 

аналогового до цифрового мовлення, зміною відрізків часу мовлення, складу 

редакційної ради, місцезнаходження передавача, докладних характеристик 

каналу мовлення, мережі мовлення, адреси студії, зокрема зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення: багатоканальне (телебачення); 

 



- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з 

додатком до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 4 години на добу у відрізках 

часу мовлення: понеділок – п’ятниця: 09:30 – 11:30, 19:00 – 21:00; субота, неділя 

та святкові дні: 09:00 – 11:00, 20:00 – 22:00. 

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 ПрАТ 

«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ», м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл.: 

2.1. плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна відрізків часу мовлення, складу редакційної ради, 

місцезнаходження передавача, докладних характеристик каналу мовлення, 

мережі мовлення, адреси студії – в розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення; 

2.2. плату за переоформлення ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового 

до цифрового (багатоканального) мовлення – провести новий розрахунок 

розміру ліцензійного збору (багатоканальне телебачення з використанням 47 

ТВК (3-я програма) у с.  Кульчіївці Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, згідно з додатком до рішення) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – 4 години на добу, вагового коефіцієнта, який 

враховує територію мовлення (N= 25 для м.  Кам'янець-Подільський), територію 

розповсюдження програм, згідно з додатком до рішення, розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення та програмної 

концепції мовлення згідно з рішенням Національної ради від 01.06.2017 № 877. 

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

«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ», м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл., переоформлені ліцензію на мовлення  

НР № 01144-м від 22.05.2017 та додатки 2, 3, 5 до ліцензії на мовлення. Строк дії 

ліцензії на мовлення залишається без змін – до 22.05.2024. 

4. При видачі переоформлених ліцензії на мовлення НР № 01144-м від 

22.05.2017 та додатків 2, 3, 5 ПрАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ», м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., 

попередні ліцензія на мовлення НР № 01144-м від 22.05.2017 (дата видачі бланка 

ліцензії 27.06.2017) та додатки 2, 3, 5 (дата видачі додатків 27.06.2017) до ліцензії 

на мовлення вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

 

 



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 

до рішення Національної ради  

04.08.2022 № 532 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПрАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ», м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл. 

 

Багатоканальна телемережа з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 

(MPEG-4), постачальник електронних комунікаційних послуг  – Концерн РРТ, м. Київ. 

 

 

Територіальна категорія мовлення: місцеве 

 

 

Адреса студії: м. Кам'янець-Подільський, пр. Грушевського, 46. 

 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

1.  с. Кульчіївці Кам'янець-

Подільського району, 

 вул. Центральна, 52/1 

47 ТВК (3-я 

програма) 
0,005 

с. Кульчіївці Кам'янець-

Подільського району,  

м. Кам'янець-Подільський 


