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Вступ 

Після проведення конкурсу представник Національної ради у Харківській 
області була призначена на посаду рішенням НР № 567 від 13.05.2021 року та 
здійснює повноваження Національної ради на території Харківської області 
відповідно до ст. 11 Закону України «Про Національну раду України з питань 
телебачення і радіомовлення», керуючись Конституцією України, законами 
України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про 
авторське право та суміжні права», «Про рекламу», «Про порядок висвітлення 
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації», «Про телекомунікації», «Про 
радіочастотний ресурс України», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення України», «Про засади державної мовної 
політики», «Про кінематографію», «Про інформацію», «Про захист суспільної 
моралі», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», «Про місцеві вибори», іншими законами України та нормативними 
документами, «Планом розвитку національного телерадіоінформаційного 
простору України», які регламентують питання функціонування 
телерадіопростору в Україні, Регламентом Національної ради України з питань 
телебачення та радіомовлення, посадовими інструкціями, методиками 
проведення моніторингів, перевірок, рішеннями Національної ради. 

 
Основні напрямки роботи представника  

Національної ради у Харківській області протягом звітного періоду 

 

Основними напрямками роботи представника Національної ради в 
Харківській області та секретаріату у 2021 році стали: 

- вивчення ситуації щодо проблем діяльності ТРО районних центрів в умовах 
територіально-адміністративної реформи; 

- здійснення моніторингів телерадіопрограм провайдера програмної послуги 
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, з метою перевірки функціонування системи 
попередження населення про надзвичайні ситуації в ефірі 
загальнонаціональних, регіональних та місцевих телеканалів, які поширюються 
у багатоканальній телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД»; 

- сприяння проведенню конкурсів на отримання ліцензії на мовлення з 
використанням вільних радіоканалів та на отримання ліцензії на 
багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 
DVB-Т2; 

- консультування ТРО щодо розбудови ефірного радіомовлення (зокрема РК 
Дворічанщини «Приоскілля»); 

- аналіз ситуації щодо непрацюючих ТРО, зокрема проводових радіомовників, 
ефірних телемовників та провайдерів програмної послуги та методична 
допомога ліцензіатам стосовно проходження процедури анулювання ліцензій;  

- організація та здійснення роботи в умовах пандемії COVID-19 та дотримання 
вимог щодо вакцинації; 



- відстеження стану медіапростору та моніторинг телерадіопрограм під час 
позачергових виборів Харківського міського голови у жовтні 2021 р.; 

- сприяння продовженню участі ТРО Харківської області у проєкті обміну 
контентом «Media Change Ukraine»; 

- організація і проведення планових виїзних та позапланових безвиїзних 
перевірок телерадіоорганізацій; 

- здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих радіостанцій на 
предмет виконання ч. 2 та ч. 5 ст. 9 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» у частині обсягу пісень та ведення передач державною мовою; 

- здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих телекомпаній на 
предмет виконання ст. 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації; 

- здійснення моніторингів телемереж провайдерів програмної послуги, 
спрямованих на захист інформаційної безпеки, щодо відповідності змісту 
програм та передач, які ретранслюються, вимогам законодавства України та 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення; 

- здійснення регулярних моніторингів регіональних та місцевих 
телерадіокомпаній на предмет недопущення розміщення закликів до 
насильницької зміни конституційного ладу, порушення територіальної 
цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 
посягання на права і свободи людини; 

- проведення цільового моніторингу трансляції місцевими та регіональними 
телерадіокомпаніями передач про книжки та читання; 

- проведення моніторингів ТРО у Дні пам’яті та Дні жалоби; 
-  контроль відсутності заборонених програм та неадаптованих до чинного 

законодавства України іноземних програм; 
- співпраця з органами місцевої влади (ХОДА, РДА, місцеві ради), Харківською 

філією Концерну РРТ, силовими структурами та громадськістю; 
- аналіз ситуації щодо фактичного прийому сигналу з Російської Федерації на 

прикордонній території області; 
- дослідження покриття цифровим сигналом території населених пунктів усіх 

районів області та обласного центру;  
- робота зі зверненнями громадян; 
-дослідження громадської думки та забезпечення зворотнього зв’язку з 

громадськістю; 
- ведення нормативно-правової бази; 
- участь онлайн і офлайн у нарадах, засіданнях, семінарах Національної ради, 

спільно з Радою Європи включно, вивчення досвіду регуляторів Європи та 
інших країн; 

- підвищення кваліфікації та самоосвіта представника і працівника секретаріату. 
 
 
 
 
 
 



Впровадження Плану розвитку  

національного телерадіоінформаційного простору 

 

У своїй роботи представник Національної ради у Харківській області   
керується Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 
затверджений рішенням Національної ради України № 1684 від 01.12.2010 р. у 
редакції рішення № 212 від 18.02.2015 р. із Змінами, визначеними рішенням 
№ 2249 від 20.12.2019 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
20.12.2010 р. за № 1294/18589), враховуючи специфіку Харківської області.  
 

 

Структура телерадіопростору Харківської області  

(станом на 31.12.2021) 
                                                                                                                   табл. 1 

Параметри телерадіопростору  Кількість 

Кількість ТРО (загальнонаціональних, регіональних та 
місцевих), які діють у Харківській області 

130 

Кількість місцевих ТРО Харківської області (і 
зареєстрованих у Харківській обл.)  

51 

Кількість ліцензій Національної ради, якими володіють 
місцеві ТРО Харківської області (і зареєстровані у обл.) 

64 

Місцеві та регіональні ТРО 

ефірне аналогове телемовлення: місцеве 6 
- регіональне 1 
телевізійне мовлення у кабельних мережах: місцеве 6 
- регіональне 2 
ефірне цифрове телемовлення у МХ-5: - місцеве 6 
- регіональне 1    
супутникове телебачення (зареєстроване в області) 2 
ефірне радіомовлення: - місцеве 16 
- регіональне 7 
проводове радіомовлення: - місцеве 5 
- регіональне 1   
провайдери програмної послуги: - місцеві 14 
- регіональні 4 

 
 
Структура телерадіопростору Харківської області представлена на рис. 1, 2, 3. 



 
 
Рис. 1. Структура телерадіопростору Харківської обл. – місцеві ТРО, 2021 р. 
 

 
Рис. 2. Структура телерадіопростору Харківської обл. – місцеві та регіональні ТРО, а також 
супутникові ТРО, зареєстровані у області, 2021 р. 

 

 
Рис. 3. Загальна структура телерадіопростору Харківської обл. – місцеві, регіональні та 

загальнонаціональні ТРО, 2021 р. 



 
 

Зміни, які відбулися протягом 2021 року: 

 
- 1 радіоорганізація ефірного мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МАТРІКС+», м. Харків (позивні «NovaLine», нова компанія), і 1 
телеорганізація кабельного мовлення – ПП «МЕДІА-ЗМІЇВ» – отримали 
ліцензію на мовлення;  

 - 3 телеорганізації ефірного аналогового мовлення – ТОВ «ТРК «СІГМА», 
м. Лозова; ПП «ТРК «СІАТ», м. Ізюм; ПП ТРК «ЗМІЇВ ТБ», м. Зміїв,  

 -11 радіоорганізацій проводового мовлення - ЛОЗІВСЬКА 
РАДІОКОМПАНІЯ, м. Лозова, ТРК КРАСНОГРАДЩИНИ «ЦЕНТР», м. 
Красноград, КП «ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАДІОКОМПАНІЯ «ОБРІЇ» 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Зачепилівка, ТОВ «РАДІО 
СЛОБОЖАНЩІНИ», м. Харків, РЕДАКЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ, смт Шевченкове, КУП’ЯНСЬКА ТРК, м. 
Куп’янськ, КУ «РЕДАКЦІЯ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОННОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ», м. Вовчанськ, ВАЛКІВСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІО, м. 
Валки, КП «ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ» ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Дергачі, ТРК ЧУГУЇВЩИНИ «СЛОБОЖАНКА», 
м. Чугуїв, КП БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ТРК «ОРІАНА», м. 
Балаклія, -  і  3 провайдери програмної послуги - ТОВ «ТРК «ЕЛІТОН», смт 
Солоницівка, ТОВ «ЧКС», м. Чугуїв, ФОП ВОЙНОВ С. М., с. Хроли, - 
анулювали ліцензії; також анулював ліцензію у м. Ізюмі 1 регіональний 
провайдер програмної послуги – ПрАТ «Датагруп»; 1 регіональний провайдер 
програмної послуги – ТОВ «Українські новітні телекомунікації», - термін дії 
ліцензії якого у м. Харкові та області закінчився, ліцензію не продовжив; 

- 1 місцева радіоорганізація, яка отримала ліцензію ефірного мовлення, -  
Нововодолазька радіокомпанія, смт Нова Водолага,  - мовлення не розпочала;   

- з різних причин тривалий час не працюють 1 радіокомпанія проводового 
мовлення – радіостудія «Вісті Первомайщини», м. Первомайський, - і 
1 провайдер програмної послуги – ТОВ «ТРК «ПРОСТОР», смт  Ківшарівка, 
м.  Куп’янськ. 

2021 року суттєво зменшилася кількість радіоорганізацій проводового 
мовлення – ліцензіатів Національної ради. Пов’язано це передусім зі 
зменшенням кількості радіоточок, які реально працюють і відповідно 
обслуговуються з боку ПАТ «Укртелеком».  

Кількість радіоточок для радіокомпаній проводового мовлення у динаміці 
за 2010-2021 рр. представлено на рис. 4. 
 
 



 
 
Рис. 4. Кількість радіоточок, Харківська обл., 2010-2021 рр. 

 
 
2021 року в умовах адміністративно-територіальної реформи та через 

нестачу фінансування виникли проблеми зі здійсненням мовлення 
КП ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ТРК «ОРІАНА», м. Балаклія, Ізюмської 
РК «РАДІО-ІЗЮМ», а також Новодолазької радіокомпанії. Внаслідок цих 
проблем КП ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ТРК «ОРІАНА» у другій 
половині року припинило мовлення, Ізюмська радіокомпанія «РАДІО-ІЗЮМ» 
працює, а Нововодолазька радіокомпанія (ліц. НР № 01611-м від 20.02.2020) ще 
не розпочала мовлення. 

У звітному році була продовжена робота, ініційована 2020 року членом НР 
М. Н. Онопрієнком,   в рамках проєкту обміну «Media Change Ukraine», до якої 
отримали доступ усі бажаючі телекомпанії України, щоб забезпечити ефір 
програмами і передачами, передусім пізнавальними й позитивними за змістом. 
Учасниками проєкту стали телекомпанії Харківської області ТРК «СІМОН.», 
ТК «Право А/ТВК», ТОВ «ТРК «ВЕКТОР». 

Упродовж 2021 року представник Національної ради у Харківській області 
із секретаріатом здійснювали нагляд за дотриманням умов ліцензії та норм 
чинного законодавства стосовно 51 місцевої і регіональної ТРО, які 
зареєстровані та/або мають ліцензії у Харківській області. Здійснено 442 
моніторинги. Проведено 6 перевірок 6 ліцензіатів – 4 планових і 2 
позапланових безвиїзних. Більш докладна інформація щодо перевірок 
телерадіокомпаній Харківської області за 2021р. представлена у Додатку 1. 

 
 

Захист телерадіоінформаційного простору та радіопояс безпеки  

      
    Радіопояс безпеки у вигляді створюваних з 2017 р. місцевих радіо у рамках 
проекту «Мовлення громад», якій започаткувала Національна рада України з 
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питань телебачення і радіомовлення (малопотужне ефірне радіо), охоплює 
велику частину прикордонних територій України, – на Харківщині саме таких 
радіоорганізацій первісно було 9, з них 3 не розбудувалися, незабаром має 
намір брати участь у конкурсі, що був оголошений рішенням НР №2091 від 
22.12.2021р., та отримати ліцензію на мовлення з використанням вільних 
радіоканалів ще 1 місцева радіоорганізація – Радіокомпанія Дворічанщини 
«Приоскілля» Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 
області, яка досі здійснює проводове радіомовлення, крім того, працюють ще 3 
приватні місцеві радіокомпанії ефірного мовлення на території області та 6 у 
м. Харкові і 7 регіональних. У найближчій час планується створення ще 1 
приватної місцевої радіоорганізації – у смт Солоницівка Дергачівського району. 
Важливо зазначити, що радіо, створені у рамках проекту «Мовлення громад» у 
своїх програмах, окрім власних передач, транслюють передачі національного 
суспільного мовника НСТУ: «Українське радіо», «Промінь», «Культура» і зараз 
є потужними медіамайданчиками, завдяки яким у ефірі області звучать 
змістовні бесіди з важливих питань із представниками місцевої влади, 
фахівцями з різних галузей, громадськістю – місцевими жителями, відомими 
діячами й гостями даних місцевостей. Ці майданчики вкрай важливі ще й у 
зв’язку з тим, що Харківщина має велику територію (31,4 тис. кв. км), 
ландшафт області пагорбистий, і є місцевості, де в ефірі не приймається 
впевнено жодна українська радіопрограма, натомість за певних умов можуть 
прийматися до 13 радіопрограм з Росії. 

Залишається можливість прийому на території Харківської області 
телепрограм транскордонного мовлення країни-агресора. За наявною 
інформацією, у прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп'янського, 
Богодухівського та Харківського районів є можливість прийому у ефірі у 
цифровому форматі до 20 телепрограм мовників з Російської Федерації.  

Проводиться вивчення «білих плям» вітчизняного цифрового та FM-
мовлення, оновлення інформації стосовно проблемних населених пунктів, де 
відсутнє покриття цифровим сигналом. За попередніми оцінками технічних 
експертів, понад 50 % території області приймає цифровий сигнал невпевнено. 
Згідно з нашими дослідженнями стану покриття цифровим сигналом у форматі 
DVB-T2 території Харківської області, а також за інформацією директора 
Державного підприємства «Харківський обласний радіотелевізійний 
передавальний центр» Дергильова О.І., зараз жителі північно-західних 
територій області, наприклад, мм. Богодухів, Краснокутськ, Коломак, Валки, 
приймають цифрові телеканали з Сумської та Полтавської областей; 6 
передавачів багатоканального телебачення, встановлених у області, 
недостатньо. 

Впродовж звітного періоду представник Національної ради інформувала 
компанії – провайдери програмної послуги щодо змін, які вносились до переліку 
іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 
транскордонне телебачення і законодавства України.  

Регулярно здійснювалися нагадування щодо заборони трансляції творів за 
участі осіб, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній 
безпеці, однак за результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ДАНІ-



ТЕПЛОЦЕНТР» (НР № 01362-м від 07.09.2018, ефірне мовлення, позивні: 
«Дані») за 29.08.2021 було зафіксовано трансляцію аудіовізуального твору 
«Удвох» («Вдвоём») у виконанні Наргіз та Фадєєва Максима Олександровича, 
прізвище якого внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній 
безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв – 
Міністерства культури та інформаційної політики України, що, зважаючи на 
лист Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради 
України (вх. № 03/31 від 12.03.2021), є порушенням вимог абзацу десятого 
частини другої статті 6 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення». Рішенням НР № 1282 від 16.09.2021 р. було 
призначено позапланову безвиїзну перевірку. За результатами перевірки 
ліцензіату було оголошено попередження (ріш. НР № 1946 від 25.11.21 р.) 

Опрацьовано більше десяти звернень громадян, зокрема з питання 
невпевненого прийому цифрового сигналу Т2 в районах області, налагоджена 
співпраця з Департаментом масових комунікацій Харківської 
облдержадміністрації, Харківською філією Концерну РРТ. Представник 
Національної ради взаємодіяла у сфері захисту телерадіопростору області з 
правоохоронними органами. Ведеться систематична співпраця з управлінням 
Служби безпеки України в Харківській області. 

 
 

Перевірка функціонування системи попередження населення 

про надзвичайні ситуації 

16.08.2021 було здійснено моніторинг телерадіопрограм провайдера 
програмної послуги ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, ліцензії провайдера програмної 
послуги НР № 00016-п від 09.12.2010 (МХ-1), НР № 00017-п від 09.12.2010 
(МХ-2), НР № 00018-п від 09.12.2010 (МХ-3), НР № 00019-п від 09.12.2010 
(МХ-5), з метою перевірки функціонування системи попередження населення 
про надзвичайні ситуації в ефірі загальнонаціональних, регіональних та 
місцевих телеканалів, які поширюються у багатоканальній телемережі ТОВ 
«ЗЕОНБУД». У проміжку часу 14:00:00 – 14:00:05 було зафіксовано наявність 
текстового повідомлення у формі статичної заставки «Вакцинація – надійний 
спосіб захисту твого життя та життя близьких. Не зволікай з вакцинацією. 
Здолаємо COVID-19 разом» у повноекранному режимі у 8 програмах 
багатоканальної телемережі МХ-1 (DVB-T2), 8 програмах багатоканальної 
телемережі МХ-2 (DVB-T2), 8 програмах багатоканальної телемережі МХ-3 
(DVB-T2), 5 програмах багатоканальної телемережі МХ-5 (DVB-T2). 
Повідомлення не було зафіксоване у 3 програмах багатоканальної телемережі 
МХ-5 (DVB-T2). 

20.08.2021р. було здійснено моніторинг цифрової багатоканальної 
телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, за ліцензією НР № 00019-п від 
19.12.2010 (МХ-5) у Харківській області на предмет виконання ліцензійних 
умов та умов ліцензії. Зафіксовано наявність ретрансляції усіх передбачених 
ліцензією дев’яти програм. 

 



 
 

 

Розвиток каналів та мереж мовлення 

 

Ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення» надало можливість Національній раді проводити 
конкурси на мовлення під час карантинних заходів із запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби COVID-19. 

У Харківській області були прораховані FM-частоти і оголошено 3 
конкурси на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних 
радіоканалів: 
рішенням НР № 1088 від 05.08.2021 у смт Великий Бурлук, частота 99,1 МГц, у 
м. Красноград, частота 107,6 МГц, у м. Лозова, частота 106,3 МГц; рішенням 
НР № 1188 від 12.08.2021 у смт Близнюки, частота 107,5 МГЦ, у с. Гороховатка 
Ізюмського району, частота 99,5 МГц, у смт Зачепилівка, частота 91,3 МГц, у  
смт Кегичівка, частота 87,7 МГц, у м. Краснограді, частота 100,4 МГц, у               
м. Куп’янськ, частота 107,3 МГц, у м. Харкові, частота 90,4 МГц; рішенням НР 
№ 2091 від 22.12.2021 у смт Дворічна, частота 91,0 МГц.  

Згідно з рішеннями НР № 1717 від 04.11.2021, № 1880 від 19.11.2021, 
НР № 1881 від 19.11.2021, НР № 1882 від 19.11.2021 переможцем конкурсу на 
отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,1 МГц у 
смт Великому Бурлуці, частоти 91,3 МГц у смт Зачепилівці,  частоти 87,7 МГц 
у смт Кегичівці, частоти 100,4 МГц у м. Краснограді було визнано АТ 
«НСТУ», м. Київ (позивні: «Радіо «Промінь»); згідно з рішеннями НР № 1718 
від 04.11.2021, НР № 1719 від 04.11.2021,   переможцем конкурсу на отримання 
ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у м. Краснограді, 
частоти 106,3 МГц у м. Лозовій було визнано АТ «НСТУ», м. Київ (позивні: 
«Українське радіо»); згідно з рішенням НР № 1884 від 19.11.2021 переможцем 
конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,3 
МГц у м. Куп’янську було визнано ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
«МАТРІКС+», м. Харків («NovaLine»); згідно з рішенням НР № 1886 від 
19.11.2021 переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 
використанням частоти 90,4 МГц у м. Харкові було визнано ДП «НОВИЙ 
ОБРІЙ», м. Київ («SUPER RADIO»). 

Рішенням НР № 1757 від 18-19.11.2021 конкурси на отримання ліцензії на 
мовлення з використанням вільних радіоканалів у смт Близнюки та 
с. Гороховатка Ізюмського району було припинено.   

Згідно з рішенням НР № 1086 від 05.08.2021 було оголошено конкурс на 
отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням 
радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-Т2 у м. Лозовій; рішенням НР № 
1523 від 28.10.2021 конкурс було припинено, рішенням НР № 1922 від 
25.11.2021 оголошено знову. 

Нагальною проблемою залишається потреба створення у Харківської 
області однієї чи декількох оптоволоконних магістралей, через які можна було 



б розбудовувати мережі інтернет-провайдерів і провайдерів програмної послуги 
у місцях компактного проживання.  

Протягом звітного періоду продовжилася розбудова суспільного мовлення 
у телерадіопросторі Харківської області. Програма ПАТ «НСТУ» «Українське 
радіо» транслюється в області у Харкові – 106,1 МГц, Великому Бурлуку – 
105,4 МГц, Зачепилівці – 103,7 МГц, Ізюмі – 102,5 МГц, Кегичівці – 104,3 МГц, 
Краснограді – 107,6 МГц, Краснокутську – 91,5 МГц, Куп'янську – 105,1 МГц, 
Лозовій – 106,3 МГц, Первомайському – 102,6 МГц. Програма «Промінь» 
транслюється у Харкові – 100,5 МГц, Великому Бурлуку – 99,1 МГц, 
Зачепилівці – 99,3 МГц, Ізюмі – 106,5 МГц, Кегичівці – 87,7 МГц, Краснограді 
– 100,4 МГц, та Куп’янську – 98,9 МГц. Програма «Культура» транслюється у 
Харкові  – 91,6 МГц та Ізюмі – 70,46 МГц.  

 
 

Перехід до цифрового ефірного телерадіомовлення 

 

На сьогоднішній день мережа наземного ефірного цифрового телевізійного 
мовлення побудована на основі цифрових станцій провайдера цифрової 
багатоканальної мережі ТОВ «Зеонбуд». У Харківській області всі передавачі 
розміщені на об’єктах Харківської філії Концерну РРТ  (м. Харків, м. Ізюм,           
м. Куп’янськ, м. Лозова, смт Кегичівка, смт Великий Бурлук), і їх недостатньо. 
У м. Балаклія, м. Богодухів, м. Валки,  м. Вовчанськ,  м. Барвінкове прийом 
повністю відсутній. Прийом у м. Зміїв, м. Борова, м. Чугуїв, м. Мерефа, 
м. Люботин, смт Нова Водолага,  смт Краснокутськ, смт Коломак, м.  Золочів, а 
також у населених пунктах цих районів, у Лозівському районі ускладнений. 

 Деякі населені пункти Харківської області приймають сигнал з 
Полтавської та Сумської областей. Невпевнений прийом цифрового сигналу з 
телевеж України може супроводжуватись прийомом сигналу з Росії. Ситуацію 
ускладнюють розвинутий рельєф місцевості та багатоповерхова забудова. 

Охоплення території Харківської області цифровим мовленням складає 
орієнтовно 50 %. Проблемність прийому засвідчує велика кількість письмових і 
усних звернень громадян щодо цього питання. Відповідно до Постанови 
Кабінету міністрів України на територіях із особливим режимом мовлення, на 
прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, було 
продовжено термін мовлення  аналогової  технології. 

Три телемовника отримали ліцензії у 2019-2020 рр. на цифрове мовлення: 
ТОВ «ТК «РЕГІОН» (ліц. НР № 01605-м від 30.01.2020), ПАТ «ТРК «Право 
А/ТВК» (ліц. НР № 01551-м від 25.11.2019), ТОВ «ТРК «S-TET» (ліц. НР № 
01567-м від 06.12.2019), але через технічні проблеми оператора 
телекомунікацій – ТОВ «ТК «РЕГІОН» м. Харків – мовлення не розпочали. 

 
Моніторинг телерадіопрограм 

Протягом 2021 року представництвом Національної ради у Харківській 
області проводилися моніторинги відповідно до Плану основних заходів 
Національної ради України на перше та друге півріччя 2021 року. Кількість 
ТРО, за якими здійснюється нагляд, становить 67. Крім того, за дорученням 
Національної ради здійснюються моніторинги загальнонаціональних мовників.  



Загальна кількість здійснених у 2021 році моніторингів становить 442              
(статистика моніторингів та реагування щодо порушень представлена у табл. 

2). 
 

 

Статистика моніторингів, здійснених у Харкові та Харківській області 

протягом 2021 року  
табл. 2 

Харківська 
область 

Кількість здійснених 
моніторингів 
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ознаки порушення Кількість 
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Всього за 

2021 рік 
442 35 20 24 363 3 3 - - 1 2 

 

Проводились моніторинги телемереж провайдерів програмної послуги, 
спрямованих на захист інформаційної безпеки, щодо відповідності змісту 
програм та передач, які ретранслюються, вимогам законодавства України та 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення; моніторинги 
регіональних та місцевих телерадіокомпаній на предмет недопущення 
розміщення закликів до насильницької зміни конституційного ладу, порушення 
територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 
терористичних актів, посягання на права і свободи людини. 

Згідно з Планом основних заходів Національної ради України у 2021 році 
також здійснювались моніторинги ефіру 16 регіональних та місцевих 
радіоорганізацій на предмет виконання ч. 2 та ч. 5 ст. 9 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (радіоорганізації повинні транслювати 

впродовж доби, а також у часових проміжках 7:00-14:00 та 15:00-22:00 

щонайменше 35% пісень та вести не менше 60% передач українською мовою) 
За показниками моніторингів 2021 р. (рис. 5, 6) усі радіоорганізації 

Харківської області перевиконують законодавчо встановлену вимогу щодо 
обсягу ведення передач українською мовою.  

Щодо обсягу пісень державною мовою (рис. 7, 8) дві радіоорганізації не 
виконали вимог закону – ТОВ «ТРК «СІМОН.», м. Харків, у І півріччі 2021 р., і  
ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС», м. Ізюм Харківської обл. (мовлення у м. 
Куп’янську), у ІІ півріччі 2021 р. 

 



 
 
 

 
 
Рис. 5. Обсяг ведення передач державною мовою місцевими та регіональними 

радіоорганізаціями ефірного мовлення у І півріччі 2021 р. (%) 
 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Обсяг ведення передач державною мовою місцевими та регіональними 
радіоорганізаціями ефірного мовлення у ІІ півріччі 2021 р. (%) 
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Рис. 7. Обсяг пісень державною мовою у програмах місцевих та регіональних 
радіоорганізацій ефірного мовлення у І півріччі 2021 р. (%) 

 
 

 
 
Рис. 8. Обсяг пісень державною мовою у програмах місцевих та регіональних 

радіоорганізацій ефірного мовлення у ІІ півріччі 2021 р. (%)  
 

 Моніторингом ТОВ «ТРК «СІМОН.», м. Харків (НР № 00849-м від 
18.04.2016, ефірне мовлення, позивні: «Радио сто шесть и шесть») за 18.03.2021 
зафіксовано, що частка пісень державною мовою у проміжку часу між 15.00 та 
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22.00 склала 23,6 %, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог частини 
третьої статті 9, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення». Рішенням НР № 443 від 14.04.2021 р. було 
призначено позапланову безвиїзну перевірку ліцензіата. За результатом 
розгляду матеріалів перевірки рішенням НР № 926 від 15.07.21 р. визнано 
порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, частини 
третьої статті 9, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення». Керуючись частиною одинадцятою статті 72 
Закону України «Про телебачення і радіомовлення», застосовано до 
ТОВ  ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, санкцію «стягнення 
штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного збору, 
нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 
(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 
управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 5 % (28 101,94 грн ) 

 У ході планової перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 
01.07.2021 ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС», м. Ізюм Харківської обл. (НР № 00418-
м від 27.02.2015,  ефірне мовлення, позивні: «Радіо клас!») зафіксовано 
порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:  
− частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення 
(крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) повинні 
забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в 
обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом 
доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених у 
кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00), оскільки:  
частка пісень державною мовою протягом доби – 34,88 %;  
частка пісень державною мовою (07:00 – 14:00) – 28,26 %;  
частка пісень державною мовою (15:00 – 22:00) – 33,04 %; 

За результатом розгляду матеріалів перевірки рішенням НР № 1197 від 
02.09.21 р. застосовано санкцію до ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС», м. Ізюм 
Харківської обл., - «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру 
ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи 
умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 
управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 5 % (1 819,94 грн) - за 
вчинення порушень, передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень державною 
мовою протягом доби і в проміжки часу 07:00 – 14:00, 15:00 – 22:00 склала 
менше 35 %. 

На дотримання вимог ст. 10 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (В загальному тижневому обсязі регіональні телекомпанії 

повинні транслювати не менше 75 % передач та фільмів українською мовою у 

часових проміжках 7:00-18:00 та 18:00-22:00; для місцевих мовників не менше 

60 %. До того ж, не менше 75 % має становити обсяг частки передач новин 

державною мовою) двічі протягом 2021 р. здійснювались моніторинги 11 
місцевих телеорганізацій. У 2021р. відбулось 2 хвилі моніторингів. Обсяг 



моніторингу для кожного телеканалу становив один тиждень у часовому 
проміжку з 07:00 до 22:00 години.  

Протягом всього періоду, від початку дії вимог по дотриманню 
телеканалами мовних квот з 13 жовтня 2017 року і станом на кінець 2021року, 
на Харківщині зберігається значно більший показник (близько 90 %) обсягу 
ведення передач ніж за вимогами законодавства. В ефірі 5 з 11 зареєстрованих в 
регіоні телемовників, охоплених моніторингами, зафіксовано 100 % обсягу 
ведення передач державною мовою (рис. 9) 

Обсяг передач новин українською мовою в тижневому ефірі майже всіх 
телемовників Харківщини, охоплених моніторингами, становив 100 % (рис. 10) 

 

 
 
Рис. 9. Обсяг ведення передач державною мовою телеорганізаціями у 2021 р. (%) 
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Рис. 10. Обсяг ведення новин державною мовою телеорганізаціями у 2021 р. (%) 
 

 

Здійснення моніторингу місцевих телерадіоорганізацій стосовно 

дотримання ними вимог Закону України «Про рекламу» 

 

Під час проведення протягом року планових, позапланових та тематичних 
моніторингів місцевих телерадіоорганізацій стосовно дотримання вимог Закону 
України «Про рекламу» порушень дотримання вимог чинного законодавства не 
зафіксовано.  

 

Цільові моніторинги ТРО та ППП у 2021 р. 
табл. 3 

 Загальна кількість  

ТРО, охоплених 

цільовим 

моніторингом 

ТРО, у яких 

зафіксовано ознаки 

порушення 

Заходи реагування  

та 

результативність  

Моніторинг на предмет дотримання 
Системи візуальних позначок з індексом 
кіновідеопродукції залежно від аудиторії, 
на яку вона розрахована 

7 - - 

Моніторинг щодо частки національного 
аудіовізуального продукту 

10 - - 

Моніторинг на предмет розміщення 
закликів до насильницької зміни 
конституційного ладу, порушення 
територіальної цілісності України, 
пропаганди війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, вчинення 
терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини 

32   

Моніторинг телемереж провайдерів 
програмної послуги щодо відповідності 
змісту програм та передач, які 
ретранслюються, вимогам законодавства 
України та Європейської конвенції про 
транскордонне телебачення 

16 - - 

 
2021 року здійснювалися моніторинги телемереж провайдерів програмної 

послуги, спрямовані на захист інформаційної безпеки, щодо відповідності 
змісту програм та передач, які ретранслюються, вимогам законодавства 
України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення. 

Проведені цільові моніторинги мовників щодо дотримання Системи 
візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на 
яку вона розрахована, і частки національного аудіовізуального продукту    
(табл. 3). 

Проведені моніторинги регіональних та місцевих телерадіокомпаній на 
предмет недопущення розміщення закликів до насильницької зміни 
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 
пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини. 



У рамках традиційної щорічної співпраці з Харківською обласною 
державною адміністрацією був проведений цільовий моніторинг щодо кількості 
циклових тематичних програм або рубрик, присвячених питанням 
книговидання, ролі книги в суспільстві, популяризації читання та їх 
періодичності у ефірі телерадіомовників області. 8 телерадіоорганізацій області 
мають у цілому 9 програм з книжкової тематики або програми, які містять такі 
сюжети. 

 

Тематичні моніторинги ТРО щодо Днів пам’яті та Днів жалоби  

у 2021 р. 

Протягом року здійснювався нагляд за дотриманням ліцензіатами Правил 
ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні 
пам’яті, затвердженими Національною радою 23.07.2015 р. рішенням № 1146 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412).  

табл. 4 

 Загальна кількість  

ТРО, охоплених 

цільовим 

моніторингом 

ТРО, у яких 

зафіксовано ознаки 

порушення 

Заходи реагування  

та 

результативність  

23 січня – День жалоби по загиблих через 
трагедію в будинку для літніх людей у 
Харкові  

9   

27 січня – День пам’яті жертв Голокосту 15 - - 
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні 13 - - 
26 квітня – День чорнобильської трагедії 15 - - 
8 травня – День пам’яті та примирення 15 - - 
14 травня – День пам’яті українців, які 
рятували євреїв під час Другої світової 
війни 

14 - - 

16 травня – День пам’яті жертв політичних 
репресій 

13   

18 травня – День пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу та День 
боротьби за права кримськотатарського 
народу 

15 - - 

29 серпня – День пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України 

17 ТОВ «ДАНІ-
ТЕПЛОЦЕНТР», 
м. Балаклія 
Харківської обл. 
(НР № 01362-м від 
07.09.2018, 
ефірне мовлення, 
позивні: «Дані») 

Ріш. НР № 1282 від 
16.09.2021 р. 
призначено 
позапланову 
безвиїзну перевірку. 

Ріш. НР № 1946 від 
25.11.21р. За 
результатами 
перевірки, ліцензіату 
оголошено 
попередження. 

 

 
12 вересня – День  пам’яті українців – 
жертв примусового виселення з 
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, 
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках 

14 - - 

29 вересня  – 80-ті роковини від початку 
масових розстрілів, здійснених 
гітлерівцями у Бабиному Яру 

15 - - 



27 листопада – 100-ті роковини від початку 
масового штучного голоду 1921-1923 років 
в Україні і 75-ті роковини від початку 
масового штучного голоду 1946-1947 років 
в Україні 

12 - - 

 

Нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями визначеного 

законодавством порядку мовлення під час позачергових виборів 

Харківського міського голови 2021 р. 

 

31 жовтня 2021р відбулись позачергові вибори Харківського міського 
голови. Представником Національної ради завчасно було проведено 
інформування телерадіоорганізацій області про особливості Виборчого кодексу 
України та нагадування про публікацію розцінок вартості ефірного часу у 
визначені законодавством спосіб і терміни. 

Відповідно п. 4 ч. 7 ст. 11 Закону України «Про Національну раду 
України з питань телебачення і радіомовлення» представництвом Національної 
ради здійснювався нагляд за дотриманням ліцензіатами порядку мовлення під 
час   передвиборчої кампанії. 

У період з 11 вересня по 31 жовтня 2021 р. проведено 91 вибірковий 
моніторинг дев’яти місцевих ТРО щодо відповідності нормам чинного 
законодавства в період виборчого процесу. Порушень не зафіксовано (табл. 5).  

Реклама суб’єктів виборчого процесу в ефірі відділялась від комерційної 
та соціальної; передвиборчу агітацію у «день тиші» та у день проведення 
голосування не було зафіксовано. До представника Національної ради не 
надходили скарги стосовно порушень місцевими мовниками норм Виборчого 
Кодексу. 

 

Інформація 

про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством 

порядку мовлення під час позачергових виборів Харківського міського 

голови 2021 р. 
                                                                                                                  табл. 5 

Область 

Вид 

мовлення 

Кількість 

мовників, 

охоплених 

моніторингом 

Кількість 

здійснених 

моніторингів 

Кількість 

зафіксованих 

ознак порушень 

Харківська телемовники 5 56 - 

радіомовники 4 35 - 

ВСЬОГО  9 91 - 

 

Здійснення тематичних моніторингів щодо трансляції місцевими 

телекомпаніями передач, розрахованих на дитячу аудиторію 

 

Згідно з проведеними протягом 2021 року моніторингами 17 
телерадіоорганізацій області мають дитячі передачі, – як за ліцензією, так і 
фактично, тривалістю від 10 хв. до 1 год. 50 хв. на добу.  

 



Підсумки ліцензування за звітний період 

 
У 2021 р. було переоформлено 16 ліцензій  місцевих ТРО, 9 ліцензій 

регіональних ТРО, 49 ліцензій  загальнонаціональних ТРО, які здійснюють 
діяльність на території області. Анульовано 16 ліцензій місцевих ТРО, 1 – 
регіональної ТРО. Видано 2 ліцензії місцевим ТРО, 1 – регіональній, 1 – 
загальнонаціональній. Продовжено термін дії 1 регіональній ТРО, 4 – 
загальнонаціональним. 

У телерадіопросторі Харківської області працює загалом 130 
телерадіоорганізацій, у тому числі 67 місцевих та регіональних ТРО (серед них 
51 – місцева).  

За формою власності місцеві телерадіокомпанії розподіляються наступним 
чином: 10 – комунальної, 27 – приватної.  

2021 року Національною радою прийнято 292 рішення щодо ТРО, які 
мають ліцензії на території Харківської обл., з них 197 рішень – щодо 
призначення і  результатів проведення перевірок, переоформлення, видачу, 
продовження і анулювання ліцензій і 95 окремих рішень (Додатки 1-18). З 
питань  ліцензування та перевірок 52 рішення було прийнято щодо місцевих 
ТРО, 20 рішень – щодо регіональних ТРО, 125 рішень – щодо 
загальнонаціональних ТРО, які мають ліцензії на території Харківської області. 
Також серед 95 окремих рішень 25 стосуються місцевих ТРО, 9 – регіональних 
ТРО, 15 – загальнонаціональних ТРО, 10 рішень пов’язані з адаптацією 
іноземних програм, решта 36 – окремі рішення загального характеру (основна 
інформація – у табл. 6).  

 

Прийняття рішень НР у 2021 р. щодо ТРО,  

які мають ліцензію у Харківській обл. 
                                                                                                                         табл. 6 
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Видано ліцензію (дод. №№ 4, 10, 15) - 1 - 1 - - 1 - - - - 1 - - - 
загальна кількість ТРО  2 1 1 
кількість ліц./рішень 2/2 1/1 3/3 

Переоформлено ліцензію 

(дод. №№ 2, 8, 13) 
5 4 - - 2 1 1 - 1 - 16 11 1 - 1 

-загальна кількість ТРО 11 3 29 
кількість ліц./рішень 16/22 9/16 51/84 

Продовжено термін дії ліцензії 

(дод. №№ 3, 9, 14) 
- 1 - - - - - - - 1 3 1 - - - 

загальна кількість ТРО 1 1 4 
кількість ліц./рішень 1/1 1/1 4/4 

Анульовано ліцензію  

(дод. №№ 5, 11, 16) 
3 - 11 - 3 - - - - 1 - 1 - - - 

загальна кількість ТРО 16 1 1 
кількість ліц./рішень 16/16 1/1 1/1 

Призначено, проведено план. - 2 1 1 1 - - - - - - 1 - - - 



перевірку 

(дод. №№ 1, 6, 7, 12, 17) 
позапл. 2 2 - - - 1 - - - - 9 2 - - - 

загальна кількість ТРО 9 1 12 
кількість пер./рішень 9/9, 2 признач. 1/1 17/22, 11 признач. 

Окремі рішення (дод. № 16) 95 

 
Відзначення Національною радою 

кращих працівників і колективів ТРО Харківської області 

 

     2021 р. грамотою Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення відзначили в.о. директора Радіокомпанії Дворічанщини 
«Приоскілля» Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 
області Фоміна Андрія Євгеновича за вагомий внесок у розвиток засобів 
масової інформації, за високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників 
радіо, телебачення та зв'язку.  

      

Підвищення кваліфікації 

 
Представник Національної ради та спеціаліст секретаріату взяли участь у 

таких заходах: 
Міжнародний онлайн-семінар «Відповідь дезінформації: європейські 

підходи та стандарти» у рамках проєкту «Європейський Союз та Рада Європи 
працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» у співпраці з 
Міністерством культури та інформаційної політики України, 16-17.02.2021;    

Онлайн-нарада з загальнонаціональними та регіональними мовниками 
щодо висвітлення ЗМІ випадків, пов’язаних із дитячим суїцидом, 04.03.2021; 

Zoom meeting: Засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей 
у медіа та з гендерних питань (Національна рада, медіа, НАУКМА, громадські 
організації), 21.04.2021; 

Серія експертних вебінарів «Кращі практики регулювання у сфері медіа: 
стандарти Ради Європи та Директива ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги, 
організованих проектом «ЄС та РЄ працюють разом для підтримки свободи 
медіа в Україні» що проводилися з 26.05 до 07.06.2021р. (тривалість 18 годин); 

High-Level Conference of the Portuguese Presidency “Artificial Intelligence 
and the Future of Journalism - Will AI take hold of the fourth estate?” - конференція 
вищого рівня «Штучний інтелект і майбутнє журналістики», Рада Європи, 
Португалія, 11-12.05.2021; 

Вебінар ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON 
PROXIMITY JOURNALISM, Рада Європи, Португалія, 13.05.2021; 

тристоронній вебінар ЄС-НАТО-Україна під назвою – «Протидіємо 
дезінформації в Україні разом: Яка в цьому роль для ЄС та НАТО?», 
20.05.2021; 

щорічна міжнародна конференція «Права людини у цифровому вимірі: 
пандемія, виборчий і судовий процеси, національна безпека та свобода слова в 
Інтернеті», 23-24.06.2021;                                                                                                            

онлайн-семінар Ради Європи «Протидія сексизму у рекламі: практичний 
аспект», 28-29.10.2021. 



Виконується індивідуальна програма професійного розвитку: 
Представник Національної ради пройшла підвищення кваліфікації за 

загальною професійною (сертифікатною) програмою для державних 
службовців (не рідше одного разу на три роки) в обсязі 60 годин за  
результатами якого нараховано 2 кредиту Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (ЄКТС) 

Спеціаліст секретаріату здійснила підвищення кваліфікації за програмою 
«Основи кібергігієни» - Українська школа урядування, - за  результатами якої 
нараховано 1,0 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (ЄКТС); 

 
Завдання згідно з  Планом основних заходів  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

на І та ІІ півріччя 2022 року та відповідно до особливостей регіону 

 

Серед пріоритетних напрямків роботи у 2022 році слід зазначити такі: 
- проведення перевірок місцевих ТРО згідно з Планами проведення перевірок 

Національної ради на І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2022 р.;  
- взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, 

правоохоронними органами з питань розвитку інформаційного простору 
області, інформаційної безпеки; 

- здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих радіостанцій на 
предмет виконання ч. 2 та ч. 5 ст. 9 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» у частині обсягу пісень та ведення передач державною 
мовою; 

- здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих телекомпаній 
на предмет виконання ст. 10 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової 
інформації; 

- здійснення моніторингів телемереж провайдерів програмної послуги, 
спрямовані на захист інформаційної безпеки, щодо відповідності змісту 
програм та передач, які ретранслюються, вимогам законодавства України та 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення; 

- здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих 
телерадіокомпаній на предмет недопущення розміщення закликів до 
насильницької зміни конституційного ладу, порушення територіальної 
цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 
терористичних актів, посягання на права і свободи людини; 

- здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих 
телерадіокомпаній на предмет розповсюдження недостовірної інформації 
про пандемію COVID-19; 

- сприяння гармонізації діяльності ТРО області та розвитку телерадіопростору 
регіону в умовах пандемії; 

- сприяння вдосконаленню якості покриття сигналом Т2 підзвітної території; 
- здійснення аналізу стану розвитку телерадіоінформаційного простору; 



- здійснення тематичного моніторингу трансляції місцевими та 
регіональними телерадіокомпаніями дитячих передач та аудіовізуальних 
творів, розрахованих на дитячу аудиторію; 

- здійснення моніторингу ТРО у Дні пам’яті та Дні жалоби; 
- продовження роботи зі сприяння розвитку малопотужного місцевого FM-

радіомовлення громад у районах області; 
- здійснення моніторингу мовлення телерадіоорганізацій на предмет 

дотримання ними вимог законодавства України щодо реклами і 
спонсорства у сфері телерадіомовлення; 

- здійснення моніторингу мовлення ТРО на предмет дотримання ними вимог 
рішення Національної ради від 10.03.2017 № 306 «Про внесення змін до 
Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від 
аудиторії, на яку вона розрахована»; 

- здійснення нагляду за дотриманням ліцензіатами законодавства України 
щодо програмного наповнення ефіру і виконання ними умов ліцензій; 

- здійснення контролю стану виконання телерадіоорганізаціями та 
провайдерами програмної послуги вимог законодавства щодо прозорості 
структури власності; 

- ведення роботи зі зверненнями громадян; 
- інформування місцевих телерадіокомпаній щодо рішень Національної 

ради, які стосуються їх діяльності;  
- надання консультацій керівникам телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги щодо змін законодавства у сфері телебачення і 
радіомовлення; 

- інформування та надання консультацій суб’єктам інформаційної діяльності 
щодо проведення конкурсів на право користування каналами мовлення; 

- здійснення підвищення кваліфікації, самоосвіти, навчання. 
 

Додатки: 
DODATOK_1 _Perevirki_Kharkivska_2020  
DODATOK_2_Pereof_Kharkivska_2021 
DODATOK_3_Prodovzennya_ Kharkivska_2021 
DODATOK_4_Vidacha_Kharkivska_2021 
DODATOK_5_Anuluvannya_Kharkivska_2021 
DODATOK_6_Priznachennya_Kharkivska_2021 
DODATOK_7_ Perevirki_regionalni_Kharkivska_2021 
DODATOK_8_  Pereof_regionalni_Kharkivska_2021 
DODATOK_9_Prodovzennya_ regionalni_Kharkivska_2021 
DODATOK_10_ Vidacha_ regionalni_Kharkivska_2021 
DODATOK_11_Anuluvannya_ regionalni_Kharkivska_2021 
DODATOK_12_Perevirki_zagalnonac_Khakivska_2021 
DODATOK_13_Pereof_ zagalnonac_Khakivska_2021 
DODATOK_14_Prodovzennya_zagalnonac_Khakivska_2021 
DODATOK_15_ Vidacha_ zagalnonac_Kharkivska_2021 
DODATOK_16_Anuluvannya_ zagalnonac_Kharkivska_2021 
DODATOK_17_Priznachennya_zagalnonac_Khakivska_2021 
DODATOK_18_Okremi_rishennya_Khakivska_2021 
DODATOK_19_Perelik_zagalnonac_i_regionalni_Khakivska_2021 



 

Січень 2022 р.    



 1
Додаток 1 

Дані про перевірки, здійснені у Харківській області у 2021 році 
 Назва ТРО Згідно з рішенням НР 

 
№, дата акту 

перевірки 
Результати розгляду 

на засіданні 
Національної ради 

1 ПП «МЕДІА-ЗМІЇВ» 
м. Зміїв,  
Харківської обл. 
 
кабельне мовлення 

 

НР №01327-м 
від 10.06.2011 р. 

№ 1594 від 10.12.2020р. 
 

Планова виїзна 
 

Закінчення терміну дії ліцензії 
на мовлення  

 
Акт № 15 від 
27.01.2021р.  

ріш.  № 271  від 11.03.21р. 
 
 Інформацію про результати 
планової виїзної перевірки ПП 
«МЕДІА-ЗМІЇВ», м. Зміїв 
Харківської обл., взяти до 
відома.  

2  КП ІЗЮМСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ «ТРК 
«ОРІАНА»  
(попередня назва: КП 
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ  
«ТРК «ОРІАНА») 
  м. Балаклія Харківської обл. 
 

ефірне радіомовлення 

 

НР № 01506-м  
від 17.05.2019 р. 

№ 1594 від 10.12.2020р. 
 

Планова виїзна 
 

Рік діяльності радіокомпанії 
згідно з ліцензією на мовлення 
НР № 01506-м від 17.05.2019 р. 

 
Акт № 90  

від 24.03.2021р.  
 

ріш.  № 591 від 13.05.21р. 
  
 Інформацію про результати 
планової виїзної перевірки КП 
ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ «ТРК «ОРІАНА» 
(попередня назва: КП 
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ «ТРК 
«ОРІАНА»), м. Балаклія 
Харківської обл., взяти до 
відома. 

3 ТОВ ТРК «СІМОН.» 
м. Харків 
 
ефірне радіомовлення 

 

НР № 00849-м  
від 18.04.2016р. 

№ 443 від 14.04.2021р. 
 

Позапланова безвиїзна 
 

на предмет дотримання вимог: 
Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення»:  
- частини третьої статті 9  
- пункту а) частини першої 
статті 59  

 
АКТ № 119 

від 21.05. 2021р.  
 

ріш.  № 926 від 15.07.21р. 
  
 Визнати порушення ТОВ 
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
«СІМОН.», м. Харків, частини 
третьої статті 9, пункту а) 
частини першої статті 59 
Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення».  
 Керуючись частиною 
одинадцятою статті 72 Закону 
України «Про телебачення і 
радіомовлення», застосувати 
санкцію «стягнення штрафу» 

4 ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС»   
м. Ізюм,  
Харківської обл. 
 
ефірне  радіомовлення 

 
НР № 00418-м  
від 27.02.15 р. 

№ 742 від 10.06.2021р. 
 

Планова виїзна 
 

Закінчення терміну дії ліцензії 
на мовлення 

 
АКТ № 143 

від 14.07.2021р.  
 
 
 

ріш.  № 1197 від 02.09.21р. 

 
Визнати порушення  
ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС»,     
м. Ізюм Харківської обл., НР 
№ 00418-м від 27.02.2015, 
оголосити попередження за 
порушення частини сьомої 
статті 27, частини восьмої 
статті 28 та пункту а) частини 
першої статті 59 Закону 
України «Про телебачення і 
радіомовлення».  
 Керуючись частиною 
одинадцятою статті 72 Закону 
України «Про телебачення і 
радіомовлення», застосувати 
до ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС», 
м. Ізюм Харківської обл., 
санкцію «стягнення штрафу»  
 



 2
5 ТОВ «ДАНІ-

ТЕПЛОЦЕНТР» 
 

м. Балаклія Харківської обл. 
 

ефірне радіомовлення 

 

НР № 01362-м 
від 07.09.2018р. 

№ 1282 від 16.09.2021 р. 
 

Позапланова безвиїзна 
 

на предмет дотримання вимог:  
- абзацу десятого частини 
другої статті 6 Закону України 
«Про телебачення і 
радіомовлення»; 
- пунктів а), б) частини першої 
статті 59 Закону України «Про 
телебачення  і радіомовлення»;  
- пункту 7 Правил ведення 
мовлення 
телерадіоорганізаціями у дні 
трауру (скорботи, жалоби) та 
дні пам’яті, затверджених 
рішенням Національної ради 
від 23.07.2015 № 1146, 
зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 11.08.2015 за 
№ 967/27412 (у редакції 
рішення Національної ради від 
12.02.2021 № 95, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21.04.2021 за 
№ 541/36163) 

 
АКТ № 188 від 

18.10.2021р. 

ріш.  № 1946 від 25.11.21р. 
 
Визнати порушення ТОВ 
«ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР»,         
м. Балаклія Харківської обл., 
абзацу десятого частини другої 
статті 6, пунктів а), б) частини 
першої статті 59 Закону 
України «Про телебачення і 
радіомовлення», пункту 7 
Правил ведення мовлення на 
теле - і радіоканалах у дні 
трауру (скорботи, жалоби) та 
дні пам’яті, затверджених 
рішенням Національної ради 
від 23.07.2015 № 1146, 
зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 11.08.2015 за 
№ 967/27412 (у редакції 
рішення Національної ради від 
12.02.2021 № 95, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21.04.2021 за 
№ 541/36163), Указу 
Президента України від 
23.08.2019 № 621/2019 «Про 
День пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України», оголосити 
попередження.  

6 ТОВ «ІНТЕРКОМ-
ІНВЕСТ» 
 

м. Харків 

 

кабельне  телемовлення 

 

НР № 00884-м 
від 22.06.2012р. 

№ 1189 від 02.09.2021 р. 
 

Планова виїзна 
 

Закінчення терміну дії ліцензії 
на мовлення 

 
АКТ № 197 від 

27.10.2021р. 

ріш.  № 1962 від 25.11.21р. 
 
Інформацію про результати 
планової виїзної перевірки 
ТОВ «ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», 
м. Харків, взяти до відома. 
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Додаток 2 

Внесено зміни до ліцензій –  11 ТРО (16 ліц., 22 рішення), з них:  

 

- телеорганізацій  ефірного мовлення – 5 ТРО (8 ліц., 12 рішень) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК», 
м. Харків 
 

НР № 00493-м від 29.11.2015 
ефірне, логотип: «Три смуги 

червоного, зеленого та синього 

кольорів» 

у зв’язку зі зміною складу 

редакційної ради та 

інформації про пов’язаних осіб 

№ 152 від 12.02.2021 

НР № 01551-м від 25.11.2019 
багатоканальне, логотип: «Три 

смуги червоного, зеленого та 

синього кольорів» 

у зв’язку зі зміною складу 

редакційної ради та 

інформації про пов’язаних осіб 

№ 153 від 12.02.2021 

НР № 00493-м від 29.11.2015 
ефірне, логотип: «Три смуги 

червоного, зеленого та синього 

кольорів» 

у зв’язку зі 

зміною переліку пов’язаних осіб 

№ 1251 від 02.09.2021 

НР № 01551-м від 25.11.2019 
багатоканальне, логотип: «Три 

смуги червоного, зеленого та 

синього кольорів» 

у зв’язку зі зміною переліку 

пов’язаних осіб 

№ 1252 від 02.09.2021 

2 ТРК ЧУГУЇВЩИНИ 
«СЛОБОЖАНКА»,  
м. Чугуїв Харківської обл., 

НР № 00893-м від 23.01.2017 
(ефірне ТБ, логотип: «С») 

у зв’язку зі зміною керівника, 

переліку пов’язаних осіб, складу 

редакційної ради та зазначенням 

інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника 

(контролера), керуючись статтями 1, 

12, 31, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», 

статтями 18, 24 Закону 

України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і 

радіомовлення», враховуючи Форму 

ліцензії на мовлення, затверджену 

рішенням Національної ради від 

18.12.2013 № 2433 (зі змінами) 

№ 771 від 10.06.2021 

3 ПрАТ «РЕГІОНАЛЬНА 
ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ 
«ТОШС-ЦЕНТР», м. Харків 

НР № 00073-м від 22.03.2016 
ефірне, логотип: «7» 

у зв’язку зі зміною власників, 

кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів), переліку пов’язаних 

осіб, складу редакційної ради 

№ 831 від 17.06.2021 
№ 1651 від 04.11.2021 

НР № 00074-м від 07.09.2018 
багатоканальне телебачення, 

логотип: «7» 

у зв’язку зі зміною власників, 

кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів), переліку пов’язаних 

осіб, складу редакційної ради 

№ 832 від 17.06.2021 
№ 1652 від 04.11.2021 

4 ТОВ «ТРК «РЕГІОН»,  
м. Харків 

НР № 00313-м від 03.06.2018 
ефірне, логотип: «Р1» (стилістичне 

зображення літери «Р» та цифри «1» 

виконані курсивом білого кольору) 

у зв’язку зі зміною відомостей 
щодо пов’язаних осіб, оганізаційно-

технічних зобов’язань (адреса 

студії, спосіб доставки сигналу, 

№ 1653 від 04.11.2021 
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засоби захисту та безпеки студії) 
НР № 01605-м від 30.01.2020 
багатоканальне, логотип: «Р1» 
(стилістичне зображення літери «Р» 

та цифри «1» виконані курсивом 

білого кольору) 

у зв’язку зі зміною відомостей щодо 

повʼязаних осіб, організаційно-

технічних зобов’язань (адреса 

студії, спосіб доставки сигналу, 

засоби захисту та безпеки студії 

№ 1654 від 04.11.2021 

5 ТОВ «ТРК «S-TET», м. Київ НР № 00575-м від 20.09.2016 
ефірне, логотип: «2+2 S-TET» 

у зв’язку зі зміною переліку 

пов’язаних осіб, складу редакційної 

ради 

№  1030 від 29.07.2021 

 

- радіоорганізацій ефірного мовлення  –  4 ТРО (6 ліц., 8 рішень) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ТРК «СЛОБОЖАНСЬКЕ 
ФМ», м. Харків 

НР № 01365-м від 12.09.2018 
(ефірне, позивні: «Слобожанське 

ФМ») у зв’язку зі зміною власника, 

кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), переліку повʼязаних 

осіб 

№ 828 від 17.06.2021 

НР № 01573-м від 10.12.2019 
(ефірне, позивні: «Слобожанське 

ФМ») у зв’язку зі зміною власника, 

кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), переліку повʼязаних 

осіб 

№ 829 від 17.06.2021 

НР № 01365-м від 12.09.2018 
(ефірне, позивні: «Слобожанське 

ФМ») у зв’язку зі зміною власника, 

кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), переліку пов’язаних 

осіб, керівника, складу редакційної 

ради, місцезнаходження ТРО 

№ 1289 від 16.09.2021 

НР № 01573-м від 10.12.2019 
(ефірне, позивні: «Слобожанське 

ФМ») у зв’язку зі зміною власника, 

кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), переліку пов’язаних 

осіб, керівника, складу редакційної 

ради, місцезнаходження ТРО 

№ 1290 від 16.09.2021 

2 КУ «РЕДАКЦІЯ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ» 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ, смт 

Шевченкове Харківської обл. 

НР № 01375-м від 18.09.2018 
(ефірне, позивні: «Говорить 

Шевченкове») у зв’язку зі зміною 

власника, кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера), 

найменування ТРО, 

місцезнаходження ТРО, пов’язаних 

осіб, керівника, складу редакційної 

ради, впорядкуванням території 

розповсюдження програм 

№ 1286 від 16.09.2021 

3 КУ «РЕДАКЦІЯ 
ВОВЧАНСЬКОГО 
РАЙОННОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ»,  
м. Вовчанськ Харківської обл. 

НР № 01385-м від 14.09.2018 
(ефірне, позивні: «Говорить 

Вовчанськ») у зв’язку зі зміною 

назви та місцезнаходження ТРО, 

власників, переліку пов’язаних осіб, 

керівника, складу редакційної ради 

№ 1350 від 30.09.2021 

4 ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС»,  
м. Ізюм Харківської обл. 

НР № 00418-м від 27.02.2015 
(ефірне, позивні: «Радио Класс») 

у зв’язку зі зміною вихідних даних 

(позивних) 

№ 1509 від 28.10.2021 

НР № 00660-м від 03.02.2016 
(ефірне, позивні: «Радио Класс») 

у зв’язку зі зміною вихідних 

№ 1510 від 28.10.2021 



 3
даних (позивних) 

 

 

- провайдерів програмної послуги – 2 (2 ліц., 2 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ПФ «ТЕЛЕВІЗІЙНА 
КОМПАНІЯ СТУДІЯ 
КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ЛІДЕР-2000», 
м. Балаклія Харківської обл. 

НР № 1270-п від 29.07.2013 
у зв’язку зі зміною адреси 

власників, директора, зменшенням 

ресурсу багатоканальної телемережі 

до 40 каналів, загальної кількості 

програм програмної послуги до 40, 

зміною загальної концепції 

(принципи, підстави) добору 

(перелік) програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам) 

№ 303 від 11.03.2021 

2 ТОВ «МАКСНЕТ», м. Харків НР № 00640-п від 08.11.2017 
у зв’язку зі зміною загальної 

концепції (принципи, підстави) 

добору програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам), мінімальної 

частки програм вітчизняного 

виробництва в загальній кількості 

програм, що ретранслюються в 

мережі, території розташування 

(прийому) багатоканальної 

телемережі 

№ 1751 від 18-19.11.2021 
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Додаток 3 

Продовження  терміну  дії ліцензій   –  1 ТРО (1 ліц., 1 рішення), з них:  

 

 

- радіоорганізацій ефірного мовлення –  1 ТРО (1 ліц., 1 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС»,  

м. Ізюм Харківської обл. 
НР № 00418-м від 27.02.2015 
м. Ізюм 

№ 2061 від 22.12.2021 
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Додаток 4 

Видача  ліцензії   – 2 ТРО (2 ліц., 2 рішення), з них: 

 

- радіоорганізацій ефірного мовлення – 1 (1 ліц., 1 рішення) 

 
№ назва ТРО параметри № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
«МАТРІКС+»,  
м. Харків («NovaLine») 

Про визначення переможця 

конкурсу та видачу ліцензії на 

мовлення з використанням частоти 

107,3 МГц у м. Куп’янську 

Харківської обл. 

Загальний обсяг мовлення: 24 

години на добу; Частка програм 

(передач) власного виробництва: 19 

годин 20 хвилин на добу, 80,56%; 

Мінімальна частка національного 

аудіовізуального продукту (у тому 

числі власного виробництва): 21 

година на добу, 87,5% 

мовлення з використанням частоти 

107,3 МГц у м. Куп’янську 

Харківської обл., потужність 

передавача – 0,1 кВт, територія 

розповсюдження програм –  

м. Куп'янськ та території 

Куп’янської міської, 

Кіндрашівської, Петропавлівської 

сільських територіальних громад 

Куп’янського району, місце 

встановлення передавача – м. 

Куп'янськ, вул. Конституції, 87, 

обсяг мовлення – 24 години на добу, 

відповідно до поданої заяви про 

видачу ліцензії на мовлення, 

затвердженої програмної концепції 

мовлення,                                                   

років 

№ 1884 від 19.11.2021 

 

- телерадіоорганізацій кабельного мовлення – 1 (1 ліц., 1 рішення) 

 
№ назва ТРО параметри № та дата рішення НР 

1 ПП «МЕДІА-ЗМІЇВ»,  
м. Зміїв Харківської обл. 

Загальний обсяг мовлення: 4 години 

на добу; частка програм (передач) 

власного виробництва: 4 години на 

добу, 100%; мінімальна частка 

національного аудіовізуального 

продукту (у тому числі власного 

виробництва): 4 години на добу, 

100% 

№ 856 від 01.07.2021 
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Додаток 5 

 
Анулювання ліцензій за зверненням –   16 ТРО (16 ліц., 16 рішень), з них:  

 

- ефірне телебачення  – 3 ТРО (3 ліц., 3 рішення) 

 
№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ТРК «СІГМА»,  

м. Лозова Харківської обл.  
НР № 00652-м від 25.01.2016 
(ефірне ТБ, логотип: «∑ SIGMA 

TV») 

№ 954 від 15.07.2021 
анулювати 

2 ПП «ТРК «СІАТ»,  
м. Ізюм Харківської обл.  

НР № 1063-м від 18.06.2010  
(ефірне ТБ, логотип: «СІАТ») 

№ 1135 від 12.08.2021 
анулювати 

3 ПП ТРК «ЗМІЇВ ТБ»,  
м. Зміїв Харківської обл.  

НР № 00850-м від 19.06.2016 
(ефірне телебачення, логотип: «25») 

№ 1298 від 16.09.2021 
анулювати 

 

 

- проводове радіо  – 11 ТРО (11 ліц., 11 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ЛОЗІВСЬКА 
РАДІОКОМПАНІЯ, м. Лозова 

Харківської обл.  

НР № 01252-м від 25.09.2012 
(проводове, позивні: «Лозівська 

радіокомпанія») 

№ 162 від 12.02.2021 
анулювати 

2 ТРК КРАСНОГРАДЩИНИ 
«ЦЕНТР», м. Красноград 

Харківської обл.  

НР № 01241-м від 02.10.2013 
(проводове, позивні: «Говорить 

Красноград») 

№ 228 від 25.02.2021 
анулювати 

3 КП «ЗАЧЕПИЛІВСЬКА 
РАДІОКОМПАНІЯ «ОБРІЇ» 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ, смт 

Зачепилівка Харківської обл.  

НР № 01376-м від 18.09.2018 
(ефірне РМ, позивні: «Говорить 

Зачепилівка») 

№ 304 від 11.03.2021 
анулювати 

4 ТОВ «РАДІО 
СЛОБОЖАНЩІНИ»,  
м. Харків  

НР № 01178-м від 09.04.2013 
(проводове, позивні: «Радіо 

Слобожанщіни») 

№ 380 від 25.03.2021 
анулювати 

5 РЕДАКЦІЯ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ, смт 

Шевченкове Харківської обл.  

НР № 1570-м від 18.07.2012 
проводове, позивні: «Говорить 

Шевченкове» 

№ 957 від 15.07.2021 
анулювати 

6 КУП’ЯНСЬКА ТРК,  
м. Куп’янськ Харківської обл.  

НР № 00507-м від 17.12.2012 
(проводове, позивні: «звуковий 

товарний знак, що представляє 

собою мелодію, яка 

використовується у якості 

позивного Куп’янської ТРК») 

№ 1051 від 29.07.2021 
анулювати 

7 КУ «РЕДАКЦІЯ 
ВОВЧАНСЬКОГО 
РАЙОННОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ»,  
м. Вовчанськ Харківської обл.  

НР № 1692-м від 01.11.2012 
(проводове, позивні: «Говорить 

Вовчанськ») 

№ 1138 від 12.08.2021 
анулювати 

8 ВАЛКІВСЬКЕ РАЙОННЕ 
РАДІО, м. Валки Харківської 

обл.  

(НР № 1786-м від 10.07.2013 
(проводове, позивні: «Говорить 

Валківське районне радіо») 

№ 1179 від 19.08.2021 
анулювати 

9 КП «ВІСТІ 
ДЕРГАЧІВЩИНИ» 
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,  
м. Дергачі Харківської обл.  

НР № 00009-м від 17.03.2014 
(проводове, позивні: «Доброго дня, 

шановні радіослухачі, з вами 

Дергачівське районне державне 

радіомовлення») 

№ 1180 від 19.08.2021 
анулювати 

10 ТРК ЧУГУЇВЩИНИ 
«СЛОБОЖАНКА»,  
м. Чугуїв Харківської обл.  

НР № 00916-м від 27.06.2012 
(проводове, позивні: «Слобожанка») 

№ 1521 від 28.10.2021 
анулювати 

11 КП БАЛАКЛІЙСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ «ТРК 
«ОРІАНА», м. Балаклія 

Харківської обл.  

НР № 1617-м від 09.07.2012 
проводове, позивні: «Говорить 

Балаклія» 

 

№ 1754 від 18-19.11.2021 
анулювати 
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- провайдери програмної послуги – 3 ТРО (3 ліц., 3 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ТРК «ЕЛІТОН», смт 

Солоницівка Харківської обл. 
НР № 1110-п від 28.09.2012, НР № 
1111-п від 28.09.2012 (аналогова, 

IPTV) 

№ 87 від 28.01.2021 
анулювати 

2 ТОВ «ЧКС», м. Чугуїв 

Харківської обл.  
НР № 1136-п від 12.11.2012 № 960 від 15.07.2021 

анулювати 

3 ФОП ВОЙНОВ С. М.,  
с. Хроли Харківської обл.  

НР № 1299-п від 25.09.2013 
(аналогове) 

№ 1057 від 29.07.2021 
анулювати 
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Додаток 6 

 

Призначення позапланової перевірки  –  2 ТРО (2 ліц., 2 рішення) , з них:  

 

- радіоорганізації ефірного мовлення – 1 ТРО (1 ліц., 1 рішення)  

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ТРК «СІМОН.»,  

м. Харків  
НР № 00849-м від 18.04.2016 
ефірне РМ, позивні: «Радио сто 

шесть и шесть») 

№ 443 від 14.04.2021 

 

- радіоорганізації проводового мовлення – 1 ТРО (1 ліц., 1 рішення)  

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», 

м. Балаклія Харківської обл.  
НР № 01362-м від 07.09.2018 
ефірне РМ, позивні: «Дані» 

№ 1282 від 16.09.2021 
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Додаток 7 
 

Дані про перевірки регіональних каналів, які мають ліцензії на мовлення в 

Харківській області, здійснені згідно з рішеннями у 2021 році 

 

1 перевірка (за 1 ліц., 1 ріш.), з них             

- телеорганізацій ефірного мовлення – 1 ТРО (1 ліц., 1 рішення) 

 

1 перевірка - по 1 ТРО (за 1 ліц, 1 рішення) 

 Назва ТРО Згідно з рішенням НР 

 

№, дата акту 

перевірки 

Результати розгляду 

на засіданні 

Національної ради 

1 ТОВ «ТРК «S-ТЕТ», м. Київ (НР 

№ 01567-м від 06.12.2019 – 

багатоканальне мовлення, 

логотип: «УНІАН.Харків», НР  

№ 00575-м від 20.09.2016 – 

ефірне мовлення, логотип: «2+2 

S – ТЕТ») 

Позапланова безиїзна  № 104 від 12.02.2021 

взяти до відома 
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Додаток 8 

Внесено зміни до ліцензій –  3 ТРО (9 ліц., 16 рішень), з них:  

 

- телеорганізацій  ефірного мовлення – 1 ТРО (2 ліц., 4 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 Харківська філія ПАТ «НСТУ», 

м. Харків 
НР № 01123-м від 30.03.2017 

(багатоканальне, логотип: «UA: 

ХАРКІВ») у зв’язку зі зміною 

керівника, кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера), переліку 

пов’язаних осіб, складу членів 

правління та складу редакційної 

ради 

№ 1009 від 29.07.2021 

НР № 01090-м від 30.03.2017 

ефірне, логотип: «UA: ХАРКІВ» 

у зв’язку зі зміною назви ПАТ 

«Укртелеком», м. Київ, на АТ 

«Укртелеком», м. Київ 

№ 1125 від 12.08.2021 

НР № 01090-м від 30.03.2017 

ефірне, логотип: «UA: ХАРКІВ» 

у зв’язку зі зміною складу членів 

правління та уточненням назви 

оператора телекомунікацій 

№ 1459 від 13.10.2021 

НР № 01123-м від 30.03.2017 

багатоканальне, логотип: «UA: 

ХАРКІВ» 

у зв’язку зі зміною складу членів 

правління 

№ 1460 від 13.10.2021 

 

- радіоорганізацій ефірного мовлення  –  1 ТРО (1 ліц., 1 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Київ НР № 00161-м від 23.04.2020 

ефірне, позивні: «Легкое и 

спокойное радио Relax» 

у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження передавача на 

частоті 104,9 МГц у с. Лозова 

Тернопільської області, Р= 0,5 кВт, 

зазначивши в ліцензії: 

- місцезнаходження передавача на 

частоті 104,9 М 

№ 42 від 14.01.2021 

 

- телеорганізацій кабельного мовлення –  1 ТРО (6 ліц., 11 рішень) 

 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ НР № 00252-м від 31.12.2013 

кабельне, логотип: «ВОЛЯ CINE+ 

LEGEND» (комбіноване) 

№ 1201 від 02.09.2021 

№ 2129 від 22.12.2021 

НР № 00253-м від 31.12.2013 

кабельне, логотип: «ВОЛЯ CINE+ 

HIT HD» (комбіноване) 

№ 1202 від 02.09.2021 

№ 2130 від 22.12.2021 

НР № 00254-м від 31.12.2013 

кабельне, логотип: «ВОЛЯ CINE+ 

HD» (комбіноване), «ВОЛЯ CINE+» 

(комбіноване) 

№ 1203 від 02.09.2021 

№ 2133 від 22.12.2021 

НР № 00255-м від 31.12.2013 

кабельне, логотип: «ВОЛЯ CINE+ 

MIX» (комбіноване) 

№ 1204 від 02.09.2021 
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№ 2132 від 22.12.2021 

НР № 00517-м від 29.11.2017 

кабельне, логотип: «Volia» 

(комбіноване) 

№ 1205 від 02.09.2021 

НР № 00837-м від 01.02.2016 

кабельне, логотип: «ВОЛЯ CINE+ 

KIDS» (комбіноване) 

№ 1206 від 02.09.2021 

№ 2131 від 22.12.2021 
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Додаток 9 

Продовження  терміну  дії ліцензій   –  1 ТРО (1 ліц., 1 рішення), з них:  

 

 

- провайдеров програмної послуги –  1 ТРО (1 ліц., 1 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»,  

м. Київ 

НР № 00087-п від 18.10.2011,  

м. Харків 
№ 1493 від 13.10.2021 

 



 1
Додаток 10 

 
Видача ліцензій за зверненням –   1 ТРО (1 ліц., 1 рішення):  
 

- радіоорганізацій ефірного мовлення – 1 (1 ліц., 1 рішення) 

 
№ назва ТРО параметри № та дата рішення НР 
1 ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ 

(«SUPER RADIO») 
ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ 
(«SUPER RADIO») 
конкурсу на отримання ліцензії на 
Про визначення переможця 
конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням 
частоти 90,4 МГц у м. Харкові 
мовлення з використанням частоти 
90,4 МГц у м. Харкові, потужність 
передавача – 0,2 кВт, територія 
розповсюдження програм – 
м. Харків та території Дергачівської, 
Люботинської, Мереф’янської, 
Південноміської, Харківської 
міських, Безлюдівської, 
Височанської, Малоданилівської, 
Пісочинської, Роганської, 
Солоницівської селищних, 
Вільхівської, Липецької, 
Циркунівської сільських 
територіальних громад Харківського 
району, місце встановлення 
передавача – м. Харків, вул. 
Кирпичова, 21, обсяг мовлення – 24 
години на добу. 

НР № 1886 від 19.11.2021 
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Додаток 11 

 

Анулювання ліцензій за зверненням –   1 ТРО (1 ліц., 1 рішення), з них:  

 

- провайдери програмної послуги – 1 ТРО (1 ліц., 1 рішення) 

№ назва ТРО № ліцензії № та дата рішення НР 

1 ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА»,  

м. Київ (м. Ізюм) 
НР № 00162-п від 03.01.2012, НР № 

00179-п від 20.01.2011, НР № 

00180-п від 20.01.2011 (аналогова) 

№ 89 від 28.01.2021 

анулювати 

 



                                                                                                                                  Додаток 12 

12 ТРО (20 ліцензій, 17 перевірок і 22 рішення),  

з них 1 перевірка планова, 16 позапланових 
9 телеорганізацій ефірного мовлення, 4 радіоорганізації ефірного мовлення 
 
14.01.2021 
РІШЕННЯ № 3 
Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ 
(НР № 00349-м від 29.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-2), логотип: «ПРЯМИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 4 
Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ 
(НР № 00349-м від 29.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-2), логотип: «ПРЯМИЙ») 
 
12.02.2021 
РІШЕННЯ № 107 
ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ (НР № 00223-м від 30.01.2018 – супутникове мовлення, 
логотип: «бігуді», НР № 00378-м від 14.09.2018 – багатоканальне мовлення (МХ-3), 
логотип: «2+2») 
 
РІШЕННЯ № 108 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ (НР 
№ 00081-м від 30.07.2014 – ефірне мовлення, логотип: «1+1», НР № 00878-м від 
29.12.2016 – ефірне мовлення, логотип: «1+1», НР № 00904-м від 27.04.2011 – 
супутникове мовлення, логотип: «1+1», НР № 00907-м від 24.04.2018 – супутникове 
мовлення, логотип: «1+1 International», НР № 00909-м від 26.08.2018 – багатоканальне 
мовлення (МХ-1), логотип: «1+1») 
 
РІШЕННЯ № 111 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. 
Київ (НР № 00103-м від 26.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-2), логотип: «ТЕТ», НР 
№ 00196-м від 24.09.2010, супутникове мовлення, логотип: «ТЕТ») 
 
РІШЕННЯ № 127 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. 
Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK») 
 
РІШЕННЯ № 128 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. 
Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK», 
призначена рішенням від 06.03.2020 № 417 (із змінами, внесеними рішенням Національної 
ради від 23.12.2020 № 1690)) 
 
РІШЕННЯ № 129 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. 
Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK», 
призначена рішенням Національної ради від 15.10.2020 № 1206 (із змінами, внесеними 
рішенням Національної ради від 23.12.2020 № 1691)) 
 
25.02.2021 
РІШЕННЯ № 172 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь 
Донецької обл. (НР № 00326-м від 25.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-2), логотип: 
«Індиго tv» (комбіноване)) 
 



11.03.2021 
РІШЕННЯ № 243 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки АТ «НСТУ», м. Київ (НР № 01077-м від 
30.03.2017, багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 262 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»,  
м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018, багатоканальне мовлення, логотип: «Z ZIK») 
 
14.04.2021 
РІШЕННЯ № 454 
Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА», м. Київ (НР № 
00051-м від 24.09.2014, ефірне мовлення, позивні: «РАДІО НВ») 
 
13.05.2021 
РІШЕННЯ № 583 
Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. 
Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK», 
Акт перевірки № 41 від 07.02.2020) 
 
27.05.2021 
РІШЕННЯ № 662 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки АТ «НСТУ», м. Київ (НР № 01077-м від 
30.03.2017, багатоканальне мовлення, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 663 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки АТ «НСТУ», м. Київ (НР № 01140-м від 
30.03.2017, багатоканальне мовлення, логотип: «UΛ: КУЛЬТУРА») 
 
РІШЕННЯ № 665 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ (НР № 01204-м від 16.11.2017, багатоканальне 
телебачення (МХ-5), логотип: «РАДА») 
 
15.07.2021 
РІШЕННЯ № 880 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ (НР 
№ 00909-м від 26.08.2018, багатоканальне ТБ (МХ-1), логотип: «1+1», дата перевірки 
14.01.2021) 
 
РІШЕННЯ № 881 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ (НР 
№ 00909-м від 26.08.2018, багатоканальне ТБ (МХ-1), логотип: «1+1», дата перевірки 
15.01.2021) 
 
12.08.2021 
РІШЕННЯ № 1124 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь 
Донецької обл. (НР № 00219-м від 25.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: 
«НЛО TV») 
 
 
 
 
 



02.09.2021 
РІШЕННЯ № 1194 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. 
Київ (НР № 00552-м від 10.08.2015, ефірне мовлення, позивні: «УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО 
КРАЇНА ФМ» (комбіноване)) 
 
25.11.2021 
РІШЕННЯ № 1939 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 
(НР № 00290-м від 23.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-1), логотип: «ІНТЕР», Акт 
№ 158 від 13.08.2021) 
 
РІШЕННЯ № 1957 
Про результати планової виїзної перевірки ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ 
(НР № 00088-м від 07.06.2015, ефірне мовлення, позивні: «POWER FM») 
 



                                                                                                                                     Додаток 13 

 
29  ТРО (51 ліцензія,  84 рішення)  

16 телеорганізацій ефірного мовлення (34 ліцензії, 46 рішень) 
11 радіоорганізацій ефірного і 1 радіоорганізація проводового мовлення (13 ліцензій, 33 
рішення) 
1 ППП («Зеонбуд») (4 ліцензії, 5 рішень) 
 
12.02.2021 
РІШЕННЯ № 114 
Про заяву ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00476-м від 26.08.2011) (багатоканальне, логотип: «ВІНТАЖ ТВ») 
 
25.02.2021 
РІШЕННЯ № 176 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР 
№ 00616-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «М1») 
 
РІШЕННЯ № 178 
Про заяви ТОВ «ТЕЛЕОДИН», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР 
№ 00478-м від 08.04.2015) (багатоканальне, логотип: «М2») 
 
11.03.2021 
РІШЕННЯ № 244 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 245 
Про заяву ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР 
№ 00204-м від 15.06.2018) (ефірне, позивні: «РАДИО ПЯТНИЦА») 
 
РІШЕННЯ № 278 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00270-м від 05.12.2017) (ефірне, логотип: «С-Можливо все!» (комбіноване) 
 
РІШЕННЯ № 279 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00269-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «С-Можливо все!» 
(комбіноване) 
 
РІШЕННЯ № 285 
Про заяву ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00378-м від 14.09.2018) (багатоканальне, логотип: «2+2») 
 
РІШЕННЯ № 287 
Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00290-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «ІНТЕР») 
 
РІШЕННЯ № 288 
Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00291-м від 01.07.2015) (ефірне, логотип: «ІНТЕР») 
 
 
 



РІШЕННЯ № 291 
Про заяву ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00012-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «Н») 
 
РІШЕННЯ № 292 
Про заяву ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00013-м від 02.10.2018) (ефірне, логотип: «Н») 
 
РІШЕННЯ № 293 
Про заяву ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00030-м від 09.11.2015) (ефірне, логотип: «Н») 
 
РІШЕННЯ № 294 
Про заяви ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, щодо переоформлення та продовження 
строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00031-м від 09.07.2013) (ефірне, логотип: «Н») 
 
РІШЕННЯ № 295 
Про заяву ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТРК» (ICTV), м. Київ, щодо 
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00062-м від 30.10.2018) 
 
ІШЕННЯ № 297 
Про заяву ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТРК» (ICTV), м. Київ, щодо 
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00466-м від 23.08.2018) 
 
25.03.2021 
РІШЕННЯ № 353 
Про заяву ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР 
№ 00204-м від 15.06.2018) (ефірне, позивні: «РАДИО ПЯТНИЦА») 
 
08.04.2021 
РІШЕННЯ № 387 
Про заяву ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00486-м від 09.09.2018) (багатоканальне ТБ, логотип: «5») 
 
РІШЕННЯ № 418 
Про заяву ТОВ «ТРК «МЕДІА МАРКЕТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00641-м від 09.04.2020) (ефірне, позивні: «ХІТ ФМ») 
 
14.04.2021 
РІШЕННЯ № 455 
Про заяву ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00051-м від 24.09.2014) (ефірне, позивні: «РАДІО НВ») 
 
РІШЕННЯ № 458 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
28.04.2021 
РІШЕННЯ № 534 
Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення 
ліцензії на мовлення (НР № 00217-м від 23.07.2013) (ефірне, логотип: «УКРАЇНА») 
 
 
 



РІШЕННЯ № 535 
Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення 
ліцензії на мовлення (НР № 00220-м від 25.08.2018) (багатоканальне, логотип: 
«УКРАЇНА») 
 
 
РІШЕННЯ № 537 
Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення 
ліцензії на мовлення (НР № 00219-м від 25.08.2018) (багатоканальне, логотип: «НЛО.TV») 
 
РІШЕННЯ № 539 
Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення 
ліцензії на мовлення (НР № 00326-м від 25.08.2018) (багатоканальне, логотип: «Індиго tv» 
(комбіноване)) 
 
13.05.2021 
РІШЕННЯ № 601 
Про заяву ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ, щодо переоформлення 
ліцензії на мовлення (НР № 00659-м від 23.04.2020) (ефірне, позивні: «Русское Радио») 
 
РІШЕННЯ № 605 
Про заяву ТОВ «ТРК «КЛАСИК РАДІО», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00579-м від 22.09.2015) (ефірне, позивні: «Радіо РОКС-Україна») 
 
РІШЕННЯ № 621 
Про заяву ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00476-м від 26.08.2018) (багатоканальне ТБ, логотип: «ВІНТАЖ ТВ») 
 
РІШЕННЯ № 646 
Про заяву ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00378-м від 14.09.2018) (багатоканальне, логотип: «2+2») 
 
РІШЕННЯ № 667 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00348-м від 20.01.2016) (ефірне, логотип: «ПРЯМИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 668 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00349-м від 29.08.2018) (багатоканальне, логотип: «ПРЯМИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 369 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 01157-м від 11.08.2017) (багатоканальне, логотип: «ПРЯМИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 701 
Про заяву ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії 
на мовлення (НР № 00044-м від 01.08.2014) (ефірне, логотип: «К1») 
 
РІШЕННЯ № 702 
Про заяву ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії 
на мовлення (НР № 00045-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «К1») 
 
РІШЕННЯ № 704 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00054-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «К2» (комбіноване)) 



 
РІШЕННЯ № 708 
Про заяву ТОВ «МУЗИЧНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00221-м від 25.08.2018) (багатоканальне, логотип: «ZOOM») 
 
12.06.2021 
РІШЕННЯ № 727 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, щодо 
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00627-м від 19.06.2016) (ефірне, логотип: 
«НТН») 
 
РІШЕННЯ № 728 
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, щодо 
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00632-м від 25.08.2018) (багатоканальне, 
логотип: «НТН») 
 
РІШЕННЯ № 761 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 762 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01063-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Культура») 
 
15.07.2021 
РІШЕННЯ № 884 
Про заяву ТОВ «ТРК «КІНО ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00112-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «Ентер-фільм») 
 
РІШЕННЯ № 886 
Про заяву ТОВ «ТРК «МУЗИКА ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00115-м від 23.08.2018) (багатоканальне, логотип: «Комбіноване позначення 
виконано у вигляді малюнку. Словесна частина представлена написом «ПІКСЕЛЬ TV») 
 
РІШЕННЯ № 899 
Про заяву ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00476-м від 26.08.2018) (багатоканальне ТБ, логотип: «ВІНТАЖ ТВ») 
 
РІШЕННЯ № 933 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01064-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Промінь») 
 
РІШЕННЯ № 937 
Про заяву ТОВ «ТРК «МЕДІА МАРКЕТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00641-м від 09.04.2020) (ефірне, позивні: «ХІТ ФМ») 
 
29.07.2021 
РІШЕННЯ № 976 
Про заяву ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00051-м від 24.09.2014) (ефірне, позивні: «РАДІО НВ») 
 
 



РІШЕННЯ № 990 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 991 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01063-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Культура») 
 
РІШЕННЯ № 992 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01140-
м від 30.03.2017) (багатоканальне, логотип: «UЛ: КУЛЬТУРА») 
 
РІШЕННЯ № 1022 
Про заяву ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 01051-м від 04.04.2017) (ефірне, позивні: «УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО 
КРАЇНА ФМ» (комбіноване)) 
 
РІШЕННЯ № 1027 
Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00103-м від 26.08.2018) (багатоканальне, логотип: «ТЕТ») 
 
РІШЕННЯ № 1029 
Про заяву ТОВ «ТРК «S-ТЕТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 
01567-м від 06.12.2019) (багатоканальне, логотип: «УНІАН.Харків») 
 
РІШЕННЯ № 1033 
Про заяву ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00378-м від 14.09.2018) (багатоканальне, логотип: «2+2») 
 
05.08.2021 
РІШЕННЯ № 0162 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01058-
м від 30.03.2017) (ефірне, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 1065 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01064-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Промінь») 
  
РІШЕННЯ № 1064 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01085-
м від 30.03.2017) (супутникове, позивні: «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
  
РІШЕННЯ № 1063 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01077-
м від 30.03.2017) (багатоканальне, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 1098 
Про заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00878-м від 29.12.2016) (ефірне, логотип: «1+1») 
 
 
 



РІШЕННЯ № 1099 
Про заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00909-м від 26.08.2018) (багатоканальне, логотип: «1+1») 
 
19.08.2021 
РІШЕННЯ № 1141 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 1142 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01064-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Промінь») 
 
РІШЕННЯ № 1143 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01063-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Культура») 
  
РІШЕННЯ № 1255 
Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера 
програмної послуги (НР № 00016-п від 09.12.2010, МХ-1) 
 
РІШЕННЯ № 1256 
Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера 
програмної послуги (НР № 00017-п від 09.12.2010, МХ-2) 
 
РІШЕННЯ № 1257 
Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера 
програмної послуги (НР № 00018-п від 09.12.2010, МХ-3) 
 
РІШЕННЯ № 1258 
Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера 
програмної послуги (НР № 00019-п від 09.12.2010, МХ-5) 
 
16.09.2021 
РІШЕННЯ № 1268 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 1269 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01063-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Культура») 
 
РІШЕННЯ № 1270 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01064-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Промінь») 
 
 
 
 



30.09.2021 
РІШЕННЯ № 1357 
Про заяву ТОВ «ТРК «КЛАСИК РАДІО», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00579-м від 22.09.2015) (ефірне, позивні: «Радіо РОКС-Україна») 
 
13.10.2021 
РІШЕННЯ № 1429 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 1430 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01063-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Культура») 
 
РІШЕННЯ № 1431 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01064-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Промінь») 
 
РІШЕННЯ № 1432 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01058-
м від 30.03.2017) (ефірне, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 1433 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01077-
м від 30.03.2017) (багатоканальне, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 1434 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01140-
м від 30.03.2017) (багатоканальне, логотип: «UЛ: КУЛЬТУРА») 
 
28.10.2021 
РІШЕННЯ № 1506 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01052-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: 
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО») 
 
РІШЕННЯ № 1507 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01063-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Культура») 
 
РІШЕННЯ № 1508 
Про заяву АТ «НСТУ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01064-
м від 31.03.2017) (проводове, ефірне, супутникове, багатоканальне, позивні: «Радіо 
«Промінь») 
 
РІШЕННЯ № 1519 
Про заяву ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера 
програмної послуги (НР № 00778-п від 20.02.2019, MMDS) 
 
 
 



18-19.11.2021 
РІШЕННЯ № 1736 
Про заяву ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00476-м від 26.08.2018) (багатоканальне, логотип: «4» (комбіноване)) 
 
08.12.2021 
РІШЕННЯ № 2005 
Про заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00081-м від 30.07.2021) (ефірне, логотип: «1+1») 
 
РШІЕННЯ № 2006 
Про заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00878-м від 29.12.2016) (ефірне, логотип: «1+1») 
 
РІШЕННЯ № 2007 
Про заяву ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 
(НР № 00909-м від 26.08.2018) (багатоканальне, логотип: «1+1») 
 
РІШЕННЯ № 2040 
Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера 
програмної послуги (НР № 00018-п від 09.12.2010, МХ-3) 
 
22.12.2021 
РІШЕННЯ № 2068 
Про заяву ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» – УКРАЇНА», м. Київ, щодо переоформлення 
ліцензії на мовлення (НР № 00659-м від 23.04.2020) (ефірне, позивні: «Русское Радио») 
 
РІШЕННЯ № 2073 
Про заяву ТОВ «ТРК «МЕДІА МАРКЕТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 
мовлення (НР № 00641-м від 09.04.2020) (ефірне, позивні: «ХІТ ФМ») 
 
РІШЕННЯ № 2080 
Про заяву УКРАЇНСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ «ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
«ЮТАР», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00620-м від 
28.06.2016) (ефірне, позивні: «KISS FM») 
 
РІШЕННЯ № 2082 
Про заяву ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ, щодо 
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01204-м від 16.11.2017) (багатоканальне, 
логотип: «РАДА») 



                                                                                                                                   Додаток 14 

 
4 ТРО (4 ліцензій, 4 рішення) 

 
12.02.2021 
РІШЕННЯ № 113 
Про повторний розгляд заяви від 14.02.2018 № 4/114 ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. 
Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00476-м від 26.08.2011) 
(багатоканальне, логотип: «ВІНТАЖ ТВ») продовжити 
 
РІШЕННЯ № 213 
Про заяву ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТРК» (ICTV), м. Київ, щодо 
продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00464-м від 26.02.2013) (ефірне, 
логотип: «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, та з словесного елемента «ICTV» – виконаного оригінальним шрифтом. 
Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч») 
 
29.07.2021 
РІШЕННЯ № 965 
Про заяву ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА», м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на 
мовлення (НР № 00051-м від 24.09.2014) (ефірне, позивні: «РАДІО НВ») 
 
РІШЕННЯ № 1041 
Про заяви ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, щодо переоформлення та продовження 
строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00081-м від 30.07.2014) (ефірне, логотип: «1+1») 



                                                                                                                                   Додаток 15 

 

1 ТРО (3 ліцензії, 3 рішення) 

 

19.11.2021 

РІШЕННЯ № 1880 

АТ «НСТУ», м. Київ («Радіо «Промінь») 

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням 

частоти 91,3 МГц у смт Зачепилівці Харківської обл. 

 

РІШЕННЯ № 1881 

АТ «НСТУ», м. Київ («Радіо «Промінь») 

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням 

частоти 87,7 МГц у смт Кегичівці Харківської обл. 

 

РІШЕННЯ № 1882 

АТ «НСТУ», м. Київ («Радіо «Промінь») 

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням 

частоти 100,4 МГц у м. Краснограді Харківської обл. 

 



 1
Додаток 16 

 

Анулювання ліцензій за зверненням –   1 ТРО (1 ліц., 1 рішення) 
 
22.12.2021 
РІШЕННЯ 2143 
Про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ (НР № 00030-м від 
09.11.2015) (ефірне ТБ, логотип: «Н») 



                                                                                                                            Додаток 17 

 
6 ТРО (7 ліцензій, 11 рішень) 

 
25.02.2021 
РІШЕННЯ № 190 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», 
м. Київ (НР № 00552-м від 10.08.2015, загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: 
«УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО КРАЇНА ФМ» (комбіноване)) 
 
РІШЕННЯ № 191 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки АТ «НСТУ», м. Київ (НР № 01077-м 
від 30.03.2017, загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 
 
РІШЕННЯ № 192 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки АТ «НСТУ», м. Київ (НР № 01140-м 
від 30.03.2017, загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «UΛ: КУЛЬТУРА») 
 
РІШЕННЯ № 193 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ (НР № 01204-м від 16.11.2017, загальнонаціональне 
багатоканальне ТБ, логотип: «РАДА») 
 
27.05.2021 
РІШЕННЯ № 682 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ (НР 
№ 00012-м від 23.08.2018, багатоканальне ТБ, логотип: «Н») 
 
15.07.2021 
РІШЕННЯ № 883 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,        
м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1), 
логотип: «ІНТЕР») 
 
29.07.2021 
РІШЕННЯ № 981 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,         
м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1), 
логотип: «ІНТЕР») 
 
12.08.2.21 
РІШЕННЯ № 1122 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,           
м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1), 
логотип: «ІНТЕР») 
 
02.09.2021 
РІШЕННЯ № 1240 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,         
м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1), 
логотип: «ІНТЕР») 
    
 
 
 



16.09.2021 
РІШЕННЯ № 1281 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,        
м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1), 
логотип: «ІНТЕР») 
 
28.10.2021 
РІШЕННЯ № 1503 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА 
СЕРВІС», м. Київ (НР № 00045-м від 23.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ 
(МХ-1), логотип: «К1») 



окремі рішення НР – 95                                                                                               Додаток 18 

№ назва ТРО коментар № та дата рішення НР 
1 Про затвердження Звіту щодо виконання Плану 

основних заходів Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення на ІІ півріччя 2020 року 

 № 9 від 14.01.2021  

2 Про затвердження Звіту Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік 

 № 10 від 14.01.2021 

3 Про розгляд листа АТ «НСТУ», м. Київ, про 
тимчасовий відступ від умов програмної концепції на 
мовлення, передбаченої додатком 4 до ліцензії на 
мовлення НР № 01140-м від 30.03.2017 (багатоканальне 
мовлення (МХ-5), логотип: «UΛ: КУЛЬТУРА») 

 № 19 від 14.01.2021 

4 Про розгляд листа ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 
«ГАЛА», м. Київ, про тимчасовий відступ від умов 
програмної концепції мовлення, передбаченої додатком 
4 до ліцензії на мовлення НР № 01051-м від 04.04.2017 
(ефірне мовлення, позивні: «УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО 
КРАЇНА ФМ» (комбіноване)) 

 № 21 від 1.01.20214 

5 Про затвердження структури та штатного розпису 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення на 2021 рік 

 № 48 від 21.01.2021 

6 Про звернення громадян за 2020 рік  № 61 від 28.01.2021 

7 Про внесення змін до Переліку іноземних програм, 
зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції 
про транскордонне телебачення і законодавства 
України 

вилучити «MTV Rocks 
International» (ефірний 
логотип «MTV Rocks») 
та «VH 1 Сlassic»; 
додати «MTV 80s» та 
«MTV 90s» згідно з 
додатком. 

№ 65 від 28.01.2021 

8 вилучити «Viasat Nature 
HD/Viasat 
History HD» 

№ 184 від 25.02.2021 

9 додати іноземні 
програми 
«KINOKAZKA» 
(ефірний логотип 
«KinoKazka»), «FC 
DINAMO KYIV TV» 
(формат – HD, SD), 
«FASHION&STYLE K» 

№ 357 від 25.03.2021 

10 додати «А Classic», «А 
First International», «A 
Premier» 

№ 387 від 08.04.2021 

11 додати «EL PRIMER 
CANAL 
AUTOMOVILISTICO» 

№ 499 від 28.04.2021 

12 зміна назви «FC 
DINAMO KYIV TV» 
(формат – HD, SD) на 
«FC DYNAMO KYIV 
TV» (формат – HD, SD) 

№ 623 від 20.05.2021 

13 вилучити «Беларусь 24» № 743 від 12.06.2021 

14 додати «FlixSnip»  

15 додати «MY ZEN TV» і 
«МUSEUM» 

№ 1090 від 05.08.2021 

16 вилучити «SPIKE» № 1187 від 02.09.2021 

17 Про затвердження Змін до Положення про скасування 
санкції “оголошення попередження”, застосованої 
Національною радою України з питань телебачення і 
радіомовлення за порушення умов ліцензії та 
законодавства України телерадіоорганізаціями і 
провайдерами програмної послуги 

 № 94 від 12.02.2021 

18 Про внесення змін до Правил ведення мовлення на 
теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та 
дні пам’яті 

 № 95 від 12.02.2021 

19 Про затвердження Звіту про дотримання 
телерадіоорганізаціями визначеного законодавством 
порядку мовлення під час проведення виборчої 

 № 96 від 12.02.2021 



кампанії чергових виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів України у 2020 році 

20 Про внесення змін до складу Наглядової ради 
акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 

 № 97 від 12.02.2021 

21 Про анулювання деяких рішень Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення 

 № 170 від 25.02.2021 

22 Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 
розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 
2021 рік», що надійшов на погодження від 
Міністерства цифрової трансформації України 

 № 231 від 11.03.2021 

23 Про розгляд проекту Указу Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від __ _____ 2021 року «Про Стратегію інформаційної 
безпеки України», що надійшов на погодження від 
Міністерства культури та інформаційної політики 
України 

 № 252 від 11.03.2021 

24 Про затвердження Плану проведення планових виїзних 
перевірок телерадіоорганізацій України на другий 
квартал 2021 року 

 № 258 від 11.03.2021 

25 Про розгляд листа ТОВ «ТРК «МЕДІА МАРКЕТ», м. 
Київ, про тимчасовий відступ від умов ліцензії на 
мовлення НР № 00641-м від 09.04.2020 (ефірне РМ, 
позивні: «ХІТ ФМ») 

 № 273 від 11.03.2021 

26 Про розгляд листа ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» – 
УКРАЇНА», м. Київ, про тимчасовий відступ від умов 
ліцензії на мовлення НР № 00659-м від 23.04.2020 
(ефірне РМ, позивні: «Русское радио») 

 № 274 від 11.03.2021 

27 Про розгляд листа ПрАТ «НАШЕ РАДІО», м. Київ, про 
тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення НР 
№ 00354-м від 27.06.2019 (ефірне РМ, позивні: «Наше 
радіо») 

 № 275 від 11.03.2021 

28 Про внесення змін до рішень Національної ради від 
24.11.2016 № 2472 «Про затвердження Переліків 
програм універсальної програмної послуги для 
обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. 
Севастополя)», від 24.11.2016 № 2473 «Про 
затвердження Переліків програм універсальної 
програмної послуги для 24 областей України та АР 
Крим», від 15.12.2016 № 2629 «Про затвердження 
Переліків програм універсальної програмної послуги 
для населених пунктів Харківської області» 

 № 350 від 25.03.2021 

29 Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого 
із захисту державної мови з Національною радою 
України з питань телебачення і радіомовлення 

 № 382 від 08.04.2021 

30 Про розгляд проєкту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін 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» 

 № 478 від 28.04.2021 

31 Про винесення на громадське обговорення проєкту 
Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу 
телерадіопрограм, проведення перевірок 
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 
послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення 

 № 479 від 28.04.2021 

32 Про розгляд проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів 
щодо впровадження в Україні системи рухомого 
(мобільного) зв’язку п’ятого покоління», що надійшов 
на погодження від Міністерства цифрової 
трансформації України 

 № 496 від 28.04.2021 

33 Про скасування рішення Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення від 25.03.2021 № 
348 «Про затвердження Положення щодо 
впровадження Національною радою України з питань 

 № 615 від 20.05.2021 



телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та 
формування культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» 

34 Про затвердження Положення щодо впровадження 
Національною радою України з питань телебачення і 
радіомовлення механізмів заохочення та формування 
культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» 

 № 616 від 20.05.2021 

35 Про розгляд проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
заборони виготовлення та поширення інформаційної 
продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора)» (реєстр. № 5101 від 18.02.2021), що 
надійшов від Комітету Верховної Ради України з 
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 

 № 661 від 27.05.2021 

36 Про затвердження змін до структури та штатного 
розпису Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення на 2021 рік 

 № 732 від 12.06.2021 

37 Про розгляд проєкту Закону України Про внесення 
зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про рекламу» щодо соціальної реклами, 
спрямованої на запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за реєстр. № 
5226), що надійшов від Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів 

 № 733 від 12.06.2021 

38 Про розгляд проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 
реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної 
рівності на період до 2025 року», що надійшов на 
погодження від Міністерства культури та 
інформаційної політики України 

 № 734 від 12.06.2021 

39 Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з 
реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя», що надійшов 
на погодження від Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 

 № 735 від 12.06.2021 

40 Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Національної ради на 2021 
рік 

 № 736 від 12.06.2021 

41 Про внесення змін до Інструкції про порядок 
здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 
перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 
програмної послуги, оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення 

 № 737 від 12.06.2021 

42 Про внесення змін до Плану проведення виїзних 
перевірок телерадіоорганізацій України на перший 
квартал 2021 року, затвердженого рішенням 
Національної ради від 10.12.2020 № 1594 

 № 740 від 12.06.2021 

43 Про затвердження Плану основних заходів 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення на ІІ півріччя 2021 року 

 № 800 від 17.06.2021 

44 Про розгляд проєкту Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
(про тимчасове включення програм 
загальнонаціонального багатоканального (цифрового) 
мовлення з використанням радіочастотного ресурсу до 
складу універсальної програмної послуги для 
забезпечення інформаційної безпеки населення в 
районі відсічі збройної агресії Російської Федерації 
(реєстр. № 5546 від 21.05.2021) 

 № 843 від 01.07.2021 

45 Про затвердження положень про структурні підрозділи  № 848 від 01.07.2021 



Національної ради 
46 Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Національної ради на 2021 
рік 

 № 851 від 01.07.2021 

47 Про скасування рішення Національної ради від 
05.12.2007 № 1712 «Про створення цифрової 
загальнонаціональної багатоканальної телемережі (МХ-
4)» 

 № 876 від 15.07.2021 

48 Про затвердження Звіту щодо виконання Плану 
основних заходів Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення на І півріччя 2021 року 

 № 901 від 15.07.2021 

49 Про звернення громадян за перше півріччя 2021 року  № 902 від 15.07.2021 

50 Про видачу ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС», м. Ізюм 
Харківської обл. (позивні: «Радио Класс»), дозволу на 
тимчасове мовлення на територіях з особливим 
режимом мовлення на наступний період 

 № 913 від 15.07.2021 

51 Про затвердження штатного розпису Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення на 2021 
рік у новій редакції 

 № 963 від 26.07.2021 

52 Про внесення змін до рішень Національної ради від 
24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків 
програм універсальної програмної послуги для 24 
областей України та АР Крим», від 15.12.2016 № 2629 
«Про затвердження Переліків програм універсальної 
програмної послуги для населених пунктів Харківської 
області» 

 № 979 від 29.07.2021 

53 Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на 
багатоканальне мовлення з використанням 
радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-Т2 (місцеве 
мовлення) 

 № 1086 від 05.08.2021 

54 Про затвердження конкурсних умов на отримання 
ліцензії на мовлення з використанням вільних 
радіоканалів 

 № 1087 від 05.08.2021 

55 Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на 
мовлення з використанням вільних радіоканалів 

 № 1088 від 05.08.2021 

56 Про внесення змін до рішення Національної ради 
від 08.04.2021 № 387 «Про внесення змін до Переліку 
іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 
Європейської конвенції про транскордонне 
телебачення і законодавства України» 

 № 1089 від 05.08.2021 

57 Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на 
мовлення з використанням вільних радіоканалів 

 № 1118 від 12.08.2021 

58 Про розгляд проєкту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Положення про 
організацію оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 
цивільного захисту», що надійшов на погодження від 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

 № 1140 від 19.08.2021 

59 Про затвердження положень про структурні підрозділи 
Національної ради 

 № 1148 від 19.08.2021 

60 Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Національної ради на 2021 
рік 

 № 1183 від 02.09.2021 

61 Про внесення змін до Плану проведення планових 
виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на 
третій квартал 2021 року, затвердженого рішенням 
Національної ради від 10.06.2021 № 742 

 № 1188 від 02.09.2021 

62 Про затвердження Плану проведення планових виїзних 
перевірок телерадіоорганізацій України на четвертий 
квартал 2021 року 

 № 1189 від 02.09.2021 

63 Про внесення змін до рішень Національної ради від 
24.11.2016 № 2473 «Про затвердження Переліків 
програм універсальної програмної послуги для 24 
областей України та АР Крим», від 15.12.2016 № 2629 
«Про затвердження Переліків програм універсальної 
програмної послуги для населених пунктів Харківської 
області» 

 № 1318 від 30.09.2021 

64 Про розгляд проєкту Указу Президента України «Про 
Річну національну програму під егідою Комісії Україна 

 № 1375 від 13.10.2021 



– НАТО на 2022 рік», що надійшов на погодження від 
Міністерства закордонних справ України 

65 Про затвердження змін до структури та штатного 
розпису Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення на 2021 рік 

 № 1384 від 13.10.2021 

66 Про винесення на громадське обговорення проєкту 
Змін до Плану розвитку національного 
телерадіоінформаційного простору 

 № 1501  від 28.10.2021 

67 Про припинення конкурсу щодо визначення переможця 
конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з 
використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 
DVB-T2 (MPEG-4) 

 № 1523 від 28.10.2021 

68 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 99,1 МГц у смт 
Великому Бурлуці Харківської обл. 

 № 1717 від 04.11.2021 

69 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у м. 
Краснограді Харківської обл. 

 № 1718 від 04.11.2021 

70 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 106,3 МГц у м. 
Лозовій Харківської обл. 

 № 1719 від 04.11.2021 

71 Про припинення конкурсу на отримання ліцензії на 
мовлення з використанням вільних радіоканалів 

 № 1757 від 18-

19.11.2021 

72 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 91,3 МГц у смт 
Зачепилівці Харківської обл. 

 № 1880 від 19.11.2021 

73 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 87,7 МГц у смт 
Кегичівці Харківської обл. 

 № 1881 від 19.11.2021 

74 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 100,4 МГц у 
м. Краснограді Харківської обл. 

 № 1882 від 19.11.2021 

75 Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з 
використанням частоти 100,4 МГц у м. Краснограді 
Харківської обл. 

 № 1883 від 19.11.2021 

76 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 107,3 МГц у м. 
Куп’янську Харківської обл. 

 № 1884 від 19.11.2021 

77 Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з 
використанням частоти 107,3 МГц у м. Куп’янську 
Харківської обл. 

 № 1885 від 19.11.2021 

78 Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії 
на мовлення з використанням частоти 90,4 МГц у м. 
Харкові 

 № 1886 від 19.11.2021 

79 Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з 
використанням частоти 90,4 МГц у м. Харкові 

 № 1887 від 19.11.2021 

80 Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на 
багатоканальне мовлення з використанням 
радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-Т2 (місцеве 
мовлення) 

 № 1922 від 25.11.2021 

81 Про результати позапланової безвиїзної перевірки 
ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ (НР № 00290-м 
від 23.08.2018, багатоканальне мовлення (МХ-1), 
логотип: «ІНТЕР», Акт № 173 від 27.08.2021) 

 № 1940 від 25.11.2021 

82 № 1941 від 25.11.2021 

83 № 1942 від 25.11.2021 

84 № 1943 від 25.11.2021 

85 Про припинення конкурсу на отримання ліцензії на 
мовлення з використанням вільних радіоканалів 

 № 1977 від 25.11.2021 

86 Про розгляд проєкту Плану дій Робочої групи ІІ з 
питань верховенства права та гуманітарної 
проблематики Комісії стратегічного партнерства 
Україна-США, що надійшов на погодження від 
Міністерства юстиції України 

 № 2000 від 08.12.2021 

87 Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Національної ради на 2022 
рік 

 № 2011 від 08.12.2021 

    

89 Про затвердження Плану основних заходів 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення на І півріччя 2022 року 

 № 2015 від 08.12.2021 

90 Про внесення змін до Плану проведення планових  № 2021 від 08.12.2021 



виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на 
четвертий квартал 2021 року, затвердженого рішенням 
Національної ради від 02.09.2021 № 1189 

91 Про затвердження Плану проведення планових виїзних 
перевірок телерадіоорганізацій України на перший 
квартал 2022 року 

 № 2022 від 08.12.2021 

92 Про розгляд проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2030 року», що надійшов на 
погодження від Міністерства соціальної політики 
України 

 № 2088 від 22.12.2021 

93 Про винесення на громадське обговорення проєкту 
Правил титрування та/або перекладу на українську 
жестову мову матеріалів передвиборної агітації з 
використанням електронних (аудіовізуальних) засобів 
масової інформації 

 № 2089 від 22.12.2021 

94 Про затвердження конкурсних умов на отримання 
ліцензії на мовлення з використанням вільних 
радіоканалів 

 № 2090 від 22.12.2021 

95 Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на 
мовлення з використанням вільних радіоканалів 

 № 2091 від 22.12.2021 

 



                                                                                                                                                          Додаток 19 

 
Перелік загальнонаціональних і регіональних ТРО  

по Харківській області 
 
№ НАЗВА ТРО НОМЕР ЛІЦ. ПРИМ. 

ЕФІРНІ ТА ЦИФРОВІ ЕФІРНІ ТЕЛЕКОМПАНІЇ 
1 
 
2 

 Публічне акціонерне товариство 
„Національна суспільна телерадіокомпанія України” 
UA:ПЕРШИЙ”  

НР № 01058-м від 30.03.2017 
НР № 01077-м від 30.03.2017 
«UA:ПЕРШИЙ DIGITAL») 

 

3 ПАТ «НСТУ» „UA: КУЛЬТУРА” НР № 01140-м від 30.03.2017  
4 
5 

Харківська філія ПАТ «НСТУ», “ОТБ” рег. НР № 01123-м від 30.03.2017 
НР № 01090-м від 30.03.2017 

 

6 ПАТ «НСТУ» „UA: КРИМ” НР № 01154-м від 27.07.2017  
7 Телеканал «РАДА» НР № 01204-м від 16.11.2017  
8 
9 

ПрАТ „ТЕЛЕКАНАЛ „ІНТЕР”, м. Київ «ІНТЕР» НР № 00291-м від 01.07.2015 
НР № 00290-м від 23.08.2011 

 

10 
11 

ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ, м. Київ НР № 00081-м від 5.08.2014  
НР № 00878-м від 29.12.2006 
НР № 00909-м від 26.08.2011 

 

12 
13 

ТОВ „ТРК „Україна”, м. Маріуполь Донецької обл. «Україна» НР № 00217-м від 23.07.2013 
НР № 00220-м від 25.08.2011 

 

14 ТОВ „ТРК „Україна”, м. Маріуполь Донецької обл.     «НЛО-ТБ» НР № 00219-м від 25.08.2011  
15 ТОВ „ТРК „Україна”, м. Маріуполь Донецької обл.    

«КіноТочка» «Індіго ТВ» 
НР № 00326-м від 25.08.2011  

16 ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ «УНІАН» НР № 00316-м від 15.05.2008  
17 
18 

ТОВ «Новий канал», м. Київ «Н» НР № 00031-м від 9.07.2013 
НР № 00013-м від 2.10.2011 
НР № 00012-м від 23.08.2011 

 

19 
20 

ТОВ “Міжнародна комерційна ТРК” (ICTV), м. Київ НР № 00062-м від 30.10.2011 
НР № 00466-м від 23.08.2011 

 

21 
22 

ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ «К-1» НР № 00044-м від 1.08.2014  
НР № 00045-м від 23.08.2011 

 

23 ТОВ “ТЕЛЕКАНАЛ “К2”, м. Київ НР № 00054-м від 23.08.2011  
24 
25 

ПП у формі ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ НР № 0305-м від 04.04.2002 
НР № 00486-м від 09.09.2011 
НР № 01160-м від 16.08.2017 

 

26 ТОВ “ТРК "Експрес-Інформ" НР № 00455-м від 18.05.2006  
27 ТОВ “Телестудія “Служба інформації”, м. Київ «НТН» НР № 00627-м від 18.06.2009 

НР № 00632-м від 25.08.2011 
 

28 
29 

ТОВ «ПРЯМИЙ» НР № 00347-м від 18.06.2009 
НР № 00348-м від 20.01.2006 
НР № 00349-м від 29.08.2011 
НР № 01157-м від 11.08.2017 

 

31 
32 

ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ НР № 00270-м від 4.12.2007 
НР № 00269-м від 23.08.2011 

 

33 
 

ТОВ «Телеодин», м. Київ  «М1» 
                                                «М 2» 

НР № 00478-м від 8.04.2008 
НР № 00616-м від 23.08.2011 

 

34 ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ», м. Київ ”ТЕТ” НР № 00103-м від 26.08.2011  
35 ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ       «бігуді», «2+2»  НР № 00378-м від 14.09.2011  
36 ТОВ „АСПЕРА 2011”, м. Київ                «Україна 24»  НР № 00150-м від 26.08.2011  
37 ТОВ “ТРК “Нові комунікації”, м. Київ (було Star TV, «Dobro») “Z 

ZIK” 
НР № 00293-м від 23.08.2011 
НР № 00405-м від 23.06.2011 

 

38 
39 

ТОВ „ГОЛДБЕРРІ”, м. Київ «Еспресо ТВ» НР № 00325-м від 30.08.2011  

40 ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ                    «X-Sport» НР № 00340-м від 23.08.2011  
41 ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ   «ZOOM» НР № 00221-м від 25.08.2011  
42 ТОВ «ТРК «Кіно ТВ», м. Київ       „Ентер-фільм” НР № 00112-м від 23.08.2011  
43 ТОВ «ТРК «Музика ТВ» Піксель НР № 00115-м від 23.08.2011  
44 ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», м. Київ «М» НР № 00131-м від 23.08.2011  
45 ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ  «ВІНТАЖ ТВ» НР № 00476-м від 26.08.2011  



КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕМОВЛЕННЯ 
46 ТОВ „ВІА МЕДІА”, м. Київ НР № 00254-м від 31.12.2013 

НР № 00253-м від 31.12.2013 
НР № 00252-м від 31.12.2013 
НР № 00255-м від 31.12.2013 
НР № 00837-м від 01.02.2016 
НР № 00517-м від 29.11.2017 

 

 РАДІОКОМПАНІЇ 
47 ПАТ «НСТУ», Київ (ефірне, проводове) «Говорить Харків» рег. НР № 01052-м від 31.03.2017  
48 ПАТ «НСТУ», Київ проводове, ефірне, супутникове мовлення, 

«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» 
НР № 01052-м від 31.03.2017 
 

 

49 ПАТ «НСТУ», м. Київ проводове, ефірне, супутникове мовлення, 
«Радіо «Культура») 

НР № 01063-м від 31.03.2017  

50 ПАТ «НСТУ», м. Київ проводове, ефірне, супутникове мовлення, 
«Радіо «Промінь» 

НР № 01064-м від 31.03.2017  

51 Українська корпорація «Телебачення і радіомовлення «ЮТАР», 
м. Київ KISS FM» 

НР №  00620-м від 28.06.2016  

52 ТОВ «ТРК «Радіо - Ера», м. Київ «Радіо НВ» НР № 00051-м від 12.07.2001  
53 ТОВ “Телерадіокомпанія “Медіа Маркет”, м. Київ Хіт-FM НР № 00641-м від 09.04.2013  
54 ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ «Стильное», «Перець ФМ» НР № 0981-м від 30.10.2002  
55 ПрАТ „Радіокомпанія „ГАЛА”, м. Київ „Країна FM” НР № 00413-м від 18.09.2015 

НР № 00552-м від 10.08.2015  

НР № 01051-м від 04.04.2017 

 

56 ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо», м. Київ «Ретро ФМ» НР № 00432-м від 16.02.2015  
57 ТОВ «ТРК «Радіо Кохання», м. Київ „Радіо Мелодія” НР № 00055-м від 14.02.2016  
58 ТОВ «ТРК «Класик Радіо», м. Київ „Радіо РОКС - Україна” рег. НР № 00579-м від 22.09.2015  
59 ТОВ «ТРО «Русское радио» - Україна», м. Київ „Русское Радио” НР № 00659-м від 23.04.2013  
60 ПрАТ «Наше радіо», м. Київ „Наше радіо” НР № 00354-м від 27.06.2012  
61 ПП «Компанія Нова хвиля» “POWER FM”, „ЛЮБИМОЕ 

РАДИО” рег. 
НР № 00088-м від 7.06.2015  

62 
63 

ТОВ «ТРК «Новий обрій» «Радио Пятница» заг., «SUPER RADIO» 
рег. 

НР № 00204-м від 15.06.2011 
НР № 1886 від 19.11.2021 

 

64 ТОВ «ТРК «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ, «Радіо Марія» рег. НР № 00038-м від 05.05.2017  
65 ТОВ «ТРК «Шансон» «Радіо Шансон»  НР № 00447-м від 26.01.2009  
66 ТОВ «ТРК «Люкс» : „Люкс ФМ” «Радіо Максимум» рег.  НР № 00068-м від 1.02.2010  
67 ТОВ «ТРК «ОНІКС», м. Київ. позивні: «Легкое и спокойное радио 

релакс» рег. 
НР № 00161-м від 23.04.2013  

68 ТОВ «ТРК «НОТА», м. Київ, позивні: «Best FM» рег. НР № 00391-м від 03.03.2011  
69 ТОВ «ТРК «ЕММАНУЇЛ», м. Київ, позивні: «Радіо Еммануїл», 

рег. 
НР № 01146-м від 09.06.2011  

 ПРОВАЙДЕРИ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ 
70 ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ НР № 0977-п від 18.10.2011 

НР № 00087-п від 18.10.2011  
 

71 ТОВ "ММДС-Україна”, м. Київ НР № 00778-п від 20.02.2019 
НР № 0621-п від 08.01.2009 
НР № 00507 від 08.01.2009 

 

72 ТОВ “Телекомпанія „РЕГІОН”, м. Одеса НР № 0031-п від 15.12.2006  
73 ТОВ «Діджітал скрінз», м. Київ НР № 00247-п від 17.03.2014   
74 ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ НР № 00191-п від 6.08.2015 

НР № 00192-п від 6.08.2015 
 

ПРОВАЙДЕР ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ 
75 ТОВ „ЗЕОНБУД”, м. Київ, заг. НР № 00016-п від 9.12.2010 

НР № 00017-п від 9.12.2010 
НР № 00018-п від 9.12.2010 
НР № 00019-п від 9.12.2010 

 

 


