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Типовий Договір для регіонального та 
місцевого мовлення  

 

Д О Г О В І Р №__________ 

м. Київ (Україна)  ____ _________ 2022 року 

_______________________________________________________________________________, 
юридична особа за законодавством України, в особі 
_____________________________________________________________________________________, 
який (яка) діє на підставі ___________________________________________, (надалі – «Замовник»), з 
однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕОНБУД», юридична особа за 
законодавством України, в особі Генерального директора Манжосова Володимира Анатолійовича, 
який діє на підставі Статуту, (надалі – «Виконавець») з іншої сторони, разом надалі – «Сторони», а 
кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику телекомунікаційних послуг 
(надалі – «Послуги») з розповсюдження в цифровому форматі (стандарти DVB-T2 / MPEG-4) 
телевізійної програми Замовника, а саме телевізійної програми  «_____________________________» 
(надалі – «Програма») у повному обсязі та без будь-яких змін аудіо-візуального ряду на каналі 
мовлення багатоканальної телемережі, розбудованої Виконавцем відповідно до умов чинної Ліцензії 
№ НР № 00019-п, виданої Виконавцю Національною Радою України з питань телебачення і 
радіомовлення (надалі – «Ліцензія Виконавця»), але виключно  в складі передавальних станцій, 
відповідно до Ліцензії на мовлення Замовника (надалі – «Телемережа»). 

1.2. Для цілей цього Договору термін «Програма» має значення, визначене у п. 1 ст. 1 Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення». 

1.3. Територія надання Послуг та обсяг мовлення за цим Договором визначаються відповідно 
до Ліцензії на мовлення Замовника протягом дії Договору. 

1.4. Замовник ставить до відома Виконавця про те, що він подає заяву до Національної Ради 
України з питань телебачення і радіомовлення (надалі – «Нацрада») на отримання на конкурсних 
засадах ліцензії на мовлення на каналі мовлення багатоканальної телемережі Виконавця (надалі – 
«Ліцензія на мовлення»). 

Сторони погодили, що після отримання Замовником Ліцензії на мовлення, копія такої ліцензії 
буде Додатком № 1 до цього Договору. У разі неотримання Замовником Ліцензії на мовлення на 
конкурсі, який оголошено рішенням Нацради за № ___ від __.___.20___ року, цей Договір вважається 
таким, що не набув сили. 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 

2.1.1. Вчасно та якісно надавати Замовнику Послуги власними та залученими технічними 
засобами;  

2.1.2. Надавати Послуги за наступними стандартами: 

 - DVB-T2 (ЕN302 755:2009); 
 - MPEG-4 (Part10, з підтримкою Main Profile, Level 3) для відео; 
 - MPEG-1 (Part 3, Layer 2) для аудіо; 

2.1.3. Протягом години направляти Замовнику повідомлення електронною поштою про те, що 
на офіційному сайті Виконавця розміщено нову інформацію, що стосується Замовника; 
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2.1.4. Створити моніторингову систему Телемережі та вести облік протокольних параметрів 
телевізійних передавачів, а також надавати дані замірювань Замовнику в разі виникнення спірних 
питань;  

2.1.5. Забезпечити Замовнику рівні технічні умови з іншими учасниками мультиплексу, якщо 
інше не передбачено Ліцензією на мовлення або цим Договором; 

2.1.6.  Розпочати надання Послуг Замовнику не пізніше строків, визначених у п. 3.2. цього 
Договору. 

2.2. Замовник зобов’язаний: 

2.2.1. Власними силами забезпечити доставку Програми до станцій мультиплексування 
передавальних станцій Виконавця, визначених у Ліцензії на мовлення, не пізніше 60 (шістдесяти) 
календарних днів з дати набрання чинності Ліцензії на мовлення;  

2.2.2. Забезпечити на вході станції мультиплексування передавальної станції Виконавця сигнал 
відповідно наступним вимогам: 

 Транспортний потік - MPEG-2 Transport Stream (SPTS або MPTS) у відповідності до ISO/IEC 
13818-1:2007; 

 Максимальна швидкість транспортного потоку для однієї ТВ програми не повинна 
перевищувати 2,5 Мбіт/с. В разі перевищення вказаної швидкості розповсюдження Програми 
не гарантується; 

 Перетворення відео: 
  - MPEG-4 (Part10, з підтримкою Main Profile, Level 3) у відповідності до ISO/IEC 14496-

10:2009; 
 - Кодування САВАС або CAVLC; 

 Перетворення аудіо: 
 - MPEG-1 ( Part 3, Layer 2) у відповідності до ISO/IEC 11172-3; 
 - не більше двох каналів або однієї стереопари; 

 Доставка сигналу: 
 - по протоколу IP/UDP або IP/RTP; 
 - інкапсуляція відповідно до SMPTE 2022-2-2007; 
 - підтримка Pro-MPEG COP3r2 FEC відповідно до SMPTE 2021-1-2007. 

2.2.3. Здійснювати мовлення Програми згідно з Ліцензією на мовлення; 

2.2.4. Своєчасно здійснювати розрахунки за надані Послуги, відповідно до умов, визначених у 
п. 3 цього Договору. 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
3.1. Вартість Послуг за цим Договором, визначається  у Додатку № 3 до цього Договору, який є 

його  невід'ємною частиною.  

 3.2. Початком надання Послуг Виконавцем вважається шістдесят перший день з дати набрання 
чинності Ліцензією на мовлення Замовника. 

 У разі, якщо Замовник бажає отримувати Послуги Виконавця раніше строку, вказаного 
вище у цьому пункті, то він зобов’язаний подати, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до 
дати початку надання Послуг, Програму до станцій мультиплексування передавальних станцій 
Виконавця та направити Виконавцю письмове повідомлення, де вказати дату початку надання Послуг.  

3.3. Факт надання Послуг за цим Договором підтверджується Актами прийому-передачі наданих 
Послуг, що оформлюються та підписуються Сторонами щомісячно. 

Сторони домовились, що Послуга вважається наданою в повному обсязі і належним чином також 
у випадку, коли Замовник не забезпечив доставку Програми до вхідного обладнання Виконавця, 
відповідно до умов п. 2.2.1. та 2.2.2. цього Договору. 

3.4. Виконавець до 5-го числа місяця, наступного за звітним, складає Акт прийому-передачі 
наданих Послуг та направляє його, разом з відповідним рахунком, на поштову адресу Замовника, 
визначену у п.9 цього Договору. 

3.5. Якщо Замовник протягом десяти робочих днів, після відправлення Виконавцем Акту 
прийому-передачі наданих Послуг та рахунку, не надіслав Виконавцю зауважень або заперечень, то 
Послуги вважаються прийнятими Замовником. 
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 3.6. За наявності зауважень або заперечень до якості або обсягу наданих Послуг Замовник 
повинен направити на адресу Виконавця такі зауваження та заперечення щодо наданих Послуг.  

У випадку, якщо Виконавець згоден із запереченнями Замовника, Виконавець вносить необхідні 
зміни до Акту прийому-передані наданих Послуг та повторно направляє його Замовнику для 
підписання. У разі, якщо Виконавець не погоджується із запереченнями Замовника, Сторони протягом 
3 (трьох) робочих днів з дати отримання Виконавцем заперечень Замовника проводять зустріч для 
врегулювання розбіжностей, що виникли між Сторонами щодо наданих Послуг. 

3.7. Замовник сплачує вартість Послуг, визначену в п.3.1. цього Договору з урахуванням вимог 
п.п.3.2.-3.6., не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, шляхом перерахування 
коштів на поточний рахунок Виконавця. Розрахунки за надані Послуги проводяться на підставі рахунку, 
наданого Виконавцем. 

3.8. У разі знецінення української гривні до долару США за офіційним курсом Національного 
банку України більше, ніж на 10 % від базового курсу гривні до долару США, тарифи на Послуги 
Виконавця, визначені у Додатку № 3 до цього Договору, підлягають зміні на відповідний відсоток. При 
цьому, встановлюється новий базовий курс, який використовувався при розрахунку нових тарифів. 
Станом на дату підписання Договору тарифи Виконавця розраховані за базовим курсом гривні до 
долара США - 27,97 (двадцять сім гривень дев’яносто сім копійок). 

3.9. У разі дострокового припинення дії цього Договору з будь-яких причин, Замовник 
зобов’язаний розрахуватися за фактично надані Виконавцем Послуги протягом 15 (п’ятнадцяти) 
календарних днів від дати припинення цього Договору.  

3.10. Тарифікації та оплаті не підлягають Послуги:  

а) за період перерви у наданні Послуг тривалістю від 1 хвилини і більше, що виникли з 

вини Виконавця; 
б) за період проведення планово-профілактичних робіт на технічних засобах та у 

випадках, передбачених у п.4.3. цього Договору; 
в)  за період зниження, більш ніж на одну добу, потужності сигналу передавача більш ніж 

на 30 % від потужності,  вказаної Виконавцем у Додатку № 2 до цього Договору. 

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
4.1. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором починається не раніше отримання 

Замовником Ліцензії на мовлення на каналі мовлення Телемережі Виконавця. 

4.2. Оперативні стосунки Виконавця і Замовника визначаються діючими правилами та 
регламентами технічної експлуатації Виконавця щодо взаємовідносин технічного персоналу при 
експлуатації відповідних технічних засобів. 

4.3. Виконавець проводить планово-профілактичні роботи на Телемережі згідно з щорічними 
графіками, які Виконавець розміщує на своєму офіційному сайті не пізніше 30 листопада кожного року.  

4.4. Для запобігання аварійних ситуацій, проведення невідкладних ремонтних робіт на 
Телемережі допускаються позапланові перерви в наданні Послуг. При цьому, Виконавець повинен 
негайно повідомити Замовника про такі перерви. 

4.5. Виконавець має право збільшити кількість передавальних станцій та потужності окремих 
діючих передавачів з метою покращення покриття Телемережі, з обов’язковою умовою письмового 
повідомлення Замовника не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів. 

4.6. За домовленістю Сторін Виконавець може передавати додаткову інформацію до Програми 
Замовника, в тому числі EPG та телетекст. 

4.7. За домовленістю Сторін Виконавець може надавати Послуги в новітньому стандарті звука – 
MPEG-4 (Part3: ACC LC, НЕ-ААС). 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. У разі відхилення якості наданих Послуг по окремій передавальній станції більш, ніж на 

10  % від показників, визначених стандартами (п. 2.1.2. цього  Договору), Виконавець сплачує 
Замовнику за його вимогою штраф у розмірі 5% від вартості Послуг за весь період відхилення якісних 
показників по кожній окремій передавальній станції, на якій відбулося відхилення.  

5.2. Виконавець не несе відповідальності за ненадання, неналежне надання або перерви в 
наданні Послуг, якщо вони виникли не з вини Виконавця. 
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5.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст Програми Замовника. 

5.4. Перерви в наданні Послуг, які виникли з вини Замовника, підлягають оплаті на звичайних 
умовах. 

5.5. За несвоєчасну оплату Послуг Замовник сплачує Виконавцеві пеню за кожний день 
несплати у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, що діє на момент 
виникнення заборгованості.  

При затримці оплати Послуг більш, ніж на 15 календарних днів відносно строку, визначеного у п. 
3.7. цього Договору, Виконавець має право припинити надання Послуг за цим Договором. 

5.6. У разі пред’явлення до Виконавця претензій та позовів від третіх осіб щодо змісту та 
адаптації Програми, авторських, суміжних та інших прав третіх осіб на Програму, Замовник 
зобов’язаний самостійно та за власний рахунок врегулювати всі претензії та позови від третіх осіб. 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання, повне або часткове 

невиконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії форс-мажору - 
надзвичайних і невідворотних обставин (непереборної сили): війн, пожеж, повеней, землетрусів, 
ураганів, атмосферних опадів, будь-яких інших природних катаклізмів, страйків, відключення або 
перебоїв у енергопостачанні, пошкодження та або псування роботи космічних засобів зв'язку, що 
використовуються для надання Послуг за цим Договором, у тому числі внаслідок підвищення сонячної 
активності, магнітних бурь, метеоритних дощів та дії інших небесних тіл та космічних об'єктів, 
пошкодження мереж внаслідок дій третіх осіб; дії органів державної влади та управління, що 
перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань. 

6.2. Сторона, що постраждала внаслідок форс-мажору, зобов’язана повідомити іншу Сторону 
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту початку дії форс-мажорних обставин.  

6.3. Після припинення дії форс-мажорних обставин  Сторони продовжують виконання своїх 
зобовязань відповідно до умов цього Договору.  

  
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

7.1.  Сторони дійшли згоди, що положення цього Договору, будь-які матеріали, тексти, 
інформація про нові рішення і технічні знання, в тому числі і такі, що не захищаються законом, а також 
відомості, що можуть розглядатись як комерційна таємниця, що стосується цього Договору, є 
конфіденційною інформацією. Кожна із Сторін  зобов’язана зберігати таку конфіденційну інформацію і 
не розкривати її без письмової згоди другої Сторони будь-якій третій особі, і також не використовувати 
її для будь-яких цілей, окрім тих, що пов’язані з  виконанням цього Договору. 

7.2.   Жодна із Сторін не зробить і не поширить жодних публічних заяв, повідомлень, прес-
релізів, тощо стосовно цього Договору (окрім тих, які вимагаються чинним законодавством України), 
без попередньої письмової згоди іншої Сторони. 

8. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
8.1. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами та діє до 09 грудня 

2030 року включно, але не довше терміну дії ліцензій Замовника і Виконавця. 
8.2. У разі анулювання чи визнання недійсною Ліцензії на мовлення Замовника або Ліцензії 

Виконавця за рішенням Нацради чи за рішенням суду, цей Договір припиняє дію з моменту настання 
таких дій, що не звільняє Замовника від оплати фактично отриманих Послуг. 

8.3. Цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку: 
-  Замовником, з обов’язковим письмовим повідомленням Виконавця не пізніше, ніж за 90 

(дев’яносто) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору; 
- Виконавцем, з обов’язковим письмовим повідомленням Замовника не пізніше, ніж за 30 

(тридцять) календарних днів, у разі: 
а) затримки Замовником оплати Послуг більш, ніж на 60 (шістдесят) календарних днів 

відносно строку, визначеного п. 3.7. цього Договору.; 

б) затримки більш ніж на 120 (сто двадцять) календарних днів, з дати отримання 
Замовником Ліцензії на мовлення, подачі Замовником Програми до головної станції 
мультиплексування Виконавця, відповідно до умов п. 2.2.1 та 2.2.2. цього Договору; 
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в) перерви більш ніж на 1 (один) місяць в подачі Замовником Програми до вхідного 
обладнання Виконавця, відповідно до умов п. 2.2.1 та 2.2.2. цього Договору». 

8.4. Зміни і доповнення до цього Договору набувають чинності та стають його невід’ємною 
частиною за умови їх письмового оформлення та підписання уповноваженими представниками Сторін. 

8.5. Усі суперечки що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами 
шляхом переговорів. Якщо у ході переговорів Сторони не дійшли згоди, спір передається на розгляд 
до відповідного Господарського суду України. 

8.6. Усі питання, прямо неврегульовані цим Договором, регулюються чинним матеріальним 
та процесуальним правом України. 

8.7. У разі зміни юридичної адреси або банківських реквізитів кожна Сторона зобов’язана в 
десятиденний строк повідомити про це іншу Сторону. 

8.8. Кожна із Сторін Договору є платником податку на прибуток на загальних умовах 
відповідно до чинного законодавства України. 

8.9. Реорганізація будь-якої Сторони не є підставою для припинення цього Договору, при 
цьому виконання умов цього Договору є обов’язковим для правонаступників відповідної Сторони.  

8.10. Цей Договір укладено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної з Сторін, які 
мають однакову юридичну силу. 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕОНБУД» 

Юридична адреса: 

01133,  м. Київ, б. Лесі Українки, буд. 26, 

Адреса для кореспонденції: 
01054, м. Київ-54, а/с № 110 
 для ТОВ «ЗЕОНБУД» 
 

Код ЄДРПОУ 35917061 

п/р UA393348510000026009962498165 в АТ 
«ПУМБ» м. Київ, МФО 334851 

 Свідоцтво платника ПДВ № 100335245 

Контакти: 

Email – office@zeonbud.com.ua  

Сайт – www.zeonbud.com.ua  

Телефон – (044) 581 60 09 

 
 
 

 
Генеральний директор 
 

________________________ В.А.Манжосов 

ЗАМОВНИК: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Юридична адреса: 

_________, м. _________________________,  

Область _____________________________, 

вул. __________________________, ______ 

Адреса для кореспонденції 

_________, м. _________________________,  

Область ______________________________, 

вул. __________________________, ______ 

код ЄДРПОУ __________________________ 

п/р___________________________________  
в ____________________________________ 
_____________________, МФО ___________ 

Свідоцтво платника ПДВ № ______________ 

Контакти: 

Email – _____________________ 

Телефон – ____________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

  

mailto:office@zeonbud.com.ua
http://www.zeonbud.com.ua/
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Додаток № 2 до Договору № ______ від «____» ________ 2022 р. 

 м. Київ    _____ _____________ 2022 р. 

 
 

Перелік передавальних станцій ТОВ «ЗЕОНБУД» 

1. В таблиці вказана максимально можлива потужність передавачів. 

№
 

п
е
р

е
д

а
в

а
л

ь
н

о
ї 

с
т
а

н
ц

ії
 

Місце розташування передавальних станцій Потужність  Примітки 

  (Вт)  

1 2 3 4 

 Автономна Республіка Крим   

1. м. Алупка 50  

2. м. Алушта 50  

3. м. Білогірськ 50  

4. Совєтський р-н, с. Чапаєвка 200  

5. м. Джанкой 200  

6. м. Євпаторія 200  

7. м. Феодосія 50  

8. м. Севастополь, мис Сарич  50  

9. Білогірській р-н, с. Аннівка  200  

10. м. Керч 200  

11. Чорноморський р-н, с. Кіровське 200  

12. м. Красноперекопськ 200  

13. смт Партеніт 50  

14. м. Севастополь 100  

15. Ленінський р-н, с. Заводське 50  

16. м. Судак 50  

17. м. Сімферополь 200  

18. м. Ялта 50  

 Вінницька область   

19. Гайсинський р-н, с. Ободівка    1000  

20. м. Погребище 100  

21. м. Вінниця 1000  

22. 
Жмеринський р-н, с. Володимирка, щогла АТ 

«Укртелеком» 
500 

 

23. м. Ямпіль 200  

 Волинська область   

24. м. Горохів 200  

25. м. Ковель 1000  

26. Камінь-Каширський р-н, смт Любешів 100  

27. Луцький р-н, с. Підгайці  200  

28. м. Нововолинськ 100  

29. Ковельський р-н, смт Шацьк 100  

 Дніпропетровська область   

30. м. Дніпро 1000  



7 

Для регіонального та місцевого мовлення 

 

31. Новомосковський р-н, с. Дмухайлівка 100  

32. м. Кривий Ріг 1000  

33. Дніпровський р-н, с. Могилів, сільська рада, щогла ПрАТ 
«Київстар» 

100  

34. м. Нікополь 100  

35. м. Покров 100  

36. Синельниківський р-н, с. Орли  200  

37. м. Павлоград 100  

38. м. Перещепине 200  

39. Синельниківський р-н, с. Миколаївка  200  

40. м. Вільногірськ 200  

41. м. Жовті Води 200  

 Донецька область   

42. Краматорський р-н, смт Ясногірка 500  

43. м. Бахмут 50  

44. м. Донецьк 2000  

45. м. Костянтинівка 50  

46. м. Покровськ 200  

47. м. Маріуполь 500  

48. м. Чистякове 200  

 Житомирська область     

49. Житомирський р-н, с. Андріївка, вишка Концерну РРТ 1000  

50. м. Бердичів 200  

51. Житомирський р-н, смт Брусилів 100  

52. Коростенський р-н, с. Кожухівка, вишка ТОВ «Астеліт» 100  

53. Коростенський р-н, с.Юрівка, вишка ПрАТ «Київстар» 200  

54. м. Новоград-Волинський 200  

55. м. Олевськ 500  

56. Коростенський р-н, с. Дубовий Гай  500  

57. Житомирський р-н, с. Котлярка, вишка ТОВ «Астеліт» 200  

 Закарпатська область   

58. Хустський р-н, с. Рокосово, урочище Товста, вишка 
Концерну РРТ 

500  

59. Мукачівський р-н, с. Верхній Коропець, урочище Павлова 
гора, вишка Концерну РРТ 

100  

60. м. Рахів, урочище Терентин, вишка Концерну РРТ 50  

61. м. Свалява, урочище Кичера, РТС Свалява 100  

62. м. Ужгород 200  

63. Ужгородський р-н, с. Руський Мочар, урочище Яворник, 
щогла КРРТ 

50  

 Запорізька область    

64. м. Бердянськ 100  

65. Пологівский р-н, смт Більмак 500  

66. м. Мелітополь 1000  

67. м. Оріхів 200  

68. м. Запоріжжя 500  

 Івано-Франківська область   

69. Коломийський р-н, с. Дебеславці, вишка ПП 
«Телекомсервіс» 

100  

70. Калуський р-н, с. Мала Тур'я 200  

71. м. Івано-Франківськ 500  
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72. Надвірнянський р-н, с. Микуличин, гора Рокита Велика, 
вишка Концерну РРТ 

100  

 Київська область   

73. м. Березань 200  

74. м. Біла Церква 200  

75. Обухівський р-н, с. Дибинці 300  

76. м. Кагарлик, 4-й км автомобільної дороги «Кагарлик- 
Ржищів», вишка Концерну РРТ 

200  

77. м. Київ 2000  

78. Білоцерківський р-н, смт Володарка  200  

 Кіровоградська область   

79. м. Кропивницький 1000  

80. Голованівський р-н, смт Новоархангельськ 200  

81. м. Новомиргород 100  

82. м. Новоукраїнка 200  

83. Олександрійський р-н, с. Андріївка 500  

84. Кропивницький р-н, смт Устинівка 200  

 Луганська область   

85. Старобільський р-н, смт Біловодськ, вишка РТС 100  

86. Алчевський р-н, смт Чорнухине 200  

87. м. Луганськ 1000  

88. м. Лисичанськ 100  

89. Сєвєродонецький р-н, смт Комишуваха, щогла КП 
«Інноваційно-інформаційний центр» 

200  

90. м. Ровеньки 500  

91. Старобільский р-н, с. Підгорівка, комплекс будівель, щогла 
Концерну РРТ 

500  

92. Сватівський р-н, с-ще Сосновий 100  

93. Старобільский р-н, с. Зоринівка 100  

 Львівська область   

94. м. Броди 100  

95. м. Львів 1000  

96. м. Новий Розділ 200  

97. Дрогобицький р-н, смт Підбуж 200  

 Миколаївська область   

98. Баштанський р-н, смт Березнегувате 200  

99. м. Миколаїв 1000  

100. м. Новий Буг 200  

101. м. Первомайськ 500  

102. м. Вознесенськ 500  

 Одеська область   

103. м. Березівка, КБС №1, щогла Концерну РРТ 200  

104. м. Ізмаїл 200  

105. Болградський р-н, с. Кам'янське, Кам‘янська сільська рада, 
КБС №1, вишка Концерну РРТ 

200  

106. Подільський р-н, с. Вестерничани 1000  

107. Подільський р-н, с-ще Ковбасова Поляна 200  

108. Одеський р-н, с. Миколаївка, КБС №1, щогла Концерну 
РРТ 

100  

109. м. Одеса 1000  
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110. Білгород-Дністровський р-н, смт Сарата 200  

111. Березівський р-н, с. Петровірівка 1000  

 Полтавська область   

112. м. Гадяч 100  

113. м. Гребінка 200  

114. Полтавський р-н, с. Іскрівка 500  

115. м. Кобеляки 200  

116. Миргородський р-н, с. Красногорівка, щогла КРРТ 1000  

117. м. Кременчук 500  

118. м. Лохвиця 100  

119. м. Лубни 200  

120. Полтавський р-н, с. Переліски 100  

121. м. Полтава 500  

 Рівненська область   

122. Рівненський р-н, с. Антопіль 1000  

123. м. Дубровиця 200  

124. м. Вараш 200  

 Сумська область   

125. м. Білопілля 1000  

126. Роменський р-н, с. Овлаші, 202 км траси Н-07 «Київ-Суми» 200  

127. м. Шостка 1000  

128. м. Суми 200  

129. м. Тростянець 1000  

 Тернопільська область   

130. м. Бережани  200  

131. Чортківський р-н, с. Підзамочок 100  

132. Чортківський р-н, с. Горішня Вигнанка 200  

133. м. Кременець 200  

134. Тернопільський р-н, с. Лозова 1000  

 Харківська область   

135. м. Ізюм 500  

136. м. Харків 1000  

138. м. Куп'янськ 500  

139. м. Лозова 500  

140. Красноградський р-н, смт Кегичівка 500  

141. Куп‘янський р-н, смт Великий Бурлук 200  

 Херсонська область   

142. Каховський р-н, смт Чаплинка 200  

143. м. Генічеськ 200  

144. м. Херсон 500  

145. Генічеський р-н, смт Новотроїцьке 200  

146. Генічеський р-н, смт Нижні Сірогози 200  

147. Каховський р-н, с. Василівка 1000  

 Хмельницька область   

148. Шепетівський р-н, смт Білогір'я, вишка ТОВ «УкрТауер» 100  

149. м. Хмельницкий 1000  

150 Кам‘янець-Подільській р-н, с. Кульчіївці 500  

151. м. Полонне 
 

600  
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 Черкаська область   

152. м.Кам´янка 100  

153. Уманський р-н, смт Буки 200  

154. м. Черкаси 1000  

155. м. Канів 200  

156. м. Корсунь-Шевченківський 100  

157. Уманський р-н, с. Сатанівка 200  

158. Уманський р-н, с. Полянецьке 200  

159. м. Шпола 200  

 Чернівецька область   

160. м. Чернівці 500  

161. м. Новодністровськ 500  

 Чернігівська область   

162. Ніжинський р-н, с. Тиниця 500  

163. м. Бобровиця 200  

164. м. Чернігів 1000  

165. Корюківський р-н, смт Холми, щогла Концерну РРТ 500  

166. м. Ніжин 200  

167. Прилуцький р-н, с. Білещина 1000  

 
2. Перелік передавальних станцій може бути змінений рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення або Виконавцем, з урахуванням вимог п.4.5. цього 
Договору. 

3. Цей Додаток № 2 складено в двох однакових примірниках по одному для кожної із 
Сторін, які мають однакову юридичну силу, та набирає чинності з дати його підписання обома 
Сторонами. 

 
 

 
 
 
 

  

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕОНБУД» 

 

ЗАМОВНИК: 

 

_________________________________ 

 _________________________________ 

 

  

  Генеральний директор 
 

  _________________________ В.А.Манжосов 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Додаток № 3 до Договору № _____________ від «_____» ________ 2022 р. 

 м. Київ ______ ____________ 2022 р. 
 
1. Сторони узгодили наступні тарифи на Послуги Виконавця, залежно від потужності 

передавача передавальної станції Виконавця: 
 

Потужність передавача 
(Вт) 

Тариф за 1 годину роботи передавача, гривні  

без ПДВ з ПДВ 

від 41 до 100 5,77 6,92 

від 101 до 200 12,37 14,84 

від 201 до 500 13,20 15,84 

від 501 до 1000  31,35 37,62 

від 1001 до 2000 41,25 49,50 

2. Розрахункова кількість годин в добі – 24 години. 
3. Вартість Послуг визначається окремо для кожної передавальної станції за тарифами, 

наведеними у п. 1 цього Додатку. Загальна вартість Послуг за Договором дорівнює сумі вартостей 
Послуг усіх передавальних станцій, з використанням яких надавалися Послуги в розрахунковому 
періоді. 

4. Тарифи на наступний рік підлягають корегуванню відповідно до офіційного курсу інфляції 
в Україні за 11 місяців поточного календарного року. Виконавець зобов’язаний до 15 грудня 
кожного року виконати відповідні розрахунки тарифів на наступний рік та направити відповідне 
повідомлення Замовнику. 

5. Для розрахунків приймається потужність передавачів, яка вказана в Актах прийому-
передачі Послуг. В Додатку № 2 визначені максимально можливі показники потужності.  

6. Вказані в п.1 тарифи можуть бути змінені тільки за домовленістю Сторін, крім випадків 
передбачених п. 4 цього Додатку та п. 3.8. цього Договору. 

7. Цей Додаток набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами, складений в 
двох однакових примірниках по одному для кожної із Сторін. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЗЕОНБУД» 

ЗАМОВНИК: 

_________________________________ 

 _________________________________ 

 

  

   Генеральний директор 
 

   ________________________  В.А.Манжосов 

_________________________________ 

_________________________________ 

 


