
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 916 

 

22.12.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 23  

 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 20.04.2023 № 345 

 

Про заяву ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 00455-м від 18.05.2016) 

(багатоканальне, логотип: 1 ЦП: «ТЕЛЕВСЕСВІТ»; 2 ЦП: «СОНЦЕ»; 3 ЦП: «НАДІЯ»; 4 ЦП: 

«ПРАВДА ТУТ Київ»; 5 ЦП: «НАТАЛІ»; 6 ЦП: «О-ТВ»; 7 ЦП: «ПОГЛЯД КИЇВЩИНА»; 8 

ЦП: «8 КАНАЛ», «8 CHANNEL») 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Павла Усенка, 8, м. Київ, 02105; директор Лариса 

Іванівна Губіна), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 

00455- м від 18.05.2016 (багатоканальне телебачення, місцеве мовлення з 

використанням 43 ТВК у м. Києві у стандарті DVB-T (MPEG-4) (8 цифрових 

програм), потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – по 24 години на 

добу, крім 4 ЦП – 16 годин на добу у відрізках часу мовлення, 7 ЦП – 8 годин на 

добу у відрізках часу мовлення), керуючись статтями 1, 31, 33 Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Законом 

України «Про електронні комунікації», офіційними даними Державної служби 

статистики України на 01.01.2022 (чисельність наявного населення України), 

Положенням про особливості процедури ліцензування у період дії воєнного 

стану в Україні, затвердженим рішенням Національної ради від 29.09.2022  

№ 624, враховуючи впорядкування території розповсюдження програм 

відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів», уточнення найменування ТРО, програми якої 

ретранслюються, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00455-м від 18.05.2016 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, з урахуванням 

впорядкування території розповсюдження програм відповідно до Постанови 



Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію 

районів», уточнення найменування ТРО, програми якої ретранслюються, та 

видати на новому бланку ліцензію на мовлення з використанням 43 ТВК у 

м.  Києві у стандарті DVB-T (MPEG-4) (8 цифрових програм), потужність 

передавача – 0,5 кВт, зокрема зазначивши у ліцензії: 

- вид мовлення: багатоканальне (телебачення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема):  

1 ЦП: «ТЕЛЕВСЕСВІТ»;  

2 ЦП: «СОНЦЕ»;  

3 ЦП: «НАДІЯ»;  

4 ЦП: «ПРАВДА ТУТ Київ»;  

5 ЦП: «НАТАЛІ»;  

6 ЦП: «О-ТВ»;  

7 ЦП: «ПОГЛЯД КИЇВЩИНА»; 

8 ЦП: «8 КАНАЛ», «8 CHANNEL»; 

- строк дії ліцензії: 7 років; 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 1 до 

рішення; 

- постачальник електронних комунікаційних послуг – Концерн РРТ, м. Київ; 

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Глуховська Світлана 

Миколаївна. 

2. Затвердити особливі умови ліцензії: 

- технічні характеристики каналу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, можуть бути змінені за результатами 

перепланування частотних виділень Плану GE06 та конвертації їх у частотні 

присвоєння для потреб місцевого наземного цифрового телевізійного мовлення; 

- кількість та перелік програм, дозволених для ретрансляції ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, визначається 

Національною радою на конкурсній основі або шляхом переоформлення з 

аналогового на цифровий стандарт мовлення, у разі внесення змін до чинного 

законодавства у сфері телерадіомовлення стосовно регулювання цифрового 

наземного мовлення, модифікації стандарту мовлення, не пізніше завершення 

переходу від аналогового до цифрового мовлення. 

3. 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 

«ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, ліцензійний збір за видачу (продовження) 

ліцензії на багатоканальну ефірну цифрову телемережу з використанням 43 ТВК 

у м. Києві у стандарті DVB-T (MPEG-4) (8 цифрових програм). Врахувати 



ваговий коефіцієнт, який враховує територію, згідно з додатком 2 до рішення 

(N= 400 для м.  Києва та N= 225 для Київської області), розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати 

ліцензійного збору за продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку 

дії ліцензії на мовлення НР № 00455- м від 18.05.2016. При видачі ліцензії на 

мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР № 00455- м від 

18.05.2016 вважається недійсною. 

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. 
 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення Національної ради  

22.12.2022 № 916 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ 

 

1 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«ТЕЛЕВСЕСВІТ» (логотип: «ТЕЛЕВСЕСВІТ»), м. Київ, обсяг мовлення становить 24 години 

на добу. 

2 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «СОЛАР МЕДІА» (логотип: 

«СОНЦЕ»), с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської обл., 

загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

3 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ» 

(логотип: «НАДІЯ»), м. Київ, загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

4 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«АКАДЕМІЯ» (логотип: «ПРАВДА ТУТ Київ»), м.  Київ, загальний обсяг мовлення становить 

16 годин на добу у відрізках часу щодня: 00:00 – 11:45, 19:45 – 24:00. 

5 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НАТАЛІ» (логотип: «НАТАЛІ»), м. Київ, загальний обсяг мовлення становить 24 години на 

добу. 

6 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «Музичний канал «О-ТВ» 

(логотип: «О-ТВ»), м. Київ, загальний обсяг мовлення становить 24 години на добу. 

7 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ 

(логотип: «ПОГЛЯД КИЇВЩИНА»), м. Буча Київської обл., загальний обсяг мовлення 

становить 8 годин на добу у відрізках часу щодня: 11:45 – 19:45. 

8 цифрова програма (ЦП): ретрансляція програм ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН» 

(логотип: «8 КАНАЛ», «8 CHANNEL»), м. Київ, загальний обсяг мовлення становить 24 

години на добу. 

 

Кількість та перелік програм може змінюватись згідно з рішенням Національної ради. 

 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ Олександр ДЯЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення Національної ради 

22.12.2022 № 916 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ 

 

 

Територіальна категорія мовлення: місцеве 

 

 
Багатоканальна телевізійна мережа – 8 цифрових телепрограм у стандарті DVB-T (MPEG-4). 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження програм 

1.  

м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 10 
43 ТВК 0,5 м. Київ та території Київської області 


