
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2425 

 

16.12.2009                                                        м. Київ                                              Протокол № 47 
 

Втратило чинність:  

рішення Національної ради 
від 21.04.2010 № 676  

 
Про заяву ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, 
щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Науково-

виробниче підприємство „Донбастелесупутник”, м. Донецьк (місцезнаходження 
юридичної особи: вул. Тарханова, буд. 4, кв.1, м. Донецьк, 83007; директор 

Аніпченко В. Л.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, 
керуючись статтями 1, 23, 24, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” та статтями 14, 17, 18, 24 Закону України „Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями 
Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 17.02.2009 № 203, Національна 

рада 
 

вирішила: 
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Науково-

виробниче підприємство „Донбастелесупутник”, м. Донецьк, ліцензію 
провайдера програмної послуги, зазначивши: 

- ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для 
ретрансляції зазначених у додатку до рішення 50 програм – 48 каналів; 

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм – 
згідно з додатком 1 до рішення; 

- територія розташування багатоканальної телемережі – згідно з 
додатком 1 до рішення; 

- оператор телекомунікацій – ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк; 
- місцезнаходження головних станцій – згідно з додатком 1 до рішення; 
- строк дії ліцензії – 10 років.  

2. Затвердити ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, пакети (переліки) 
програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком 2 до рішення. 

3. Затвердити ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, загальну концепцію 
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з 
додатком 2 до рішення. 



4. Провайдер програмної послуги ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, 
зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм 

універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми 
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.  

5. Зобов’язати ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, впродовж 3-х місяців 

надати до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
документальні підтвердження отримання ТОВ „НВП „ДонТелеС” ліцензії 

Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на надання послуг з 
технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж). 
6. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу 
дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги при 

нарахуванні ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, ліцензійного збору за видачу 
ліцензії врахувати:  

- кількість домогосподарств на передбачуваній території 
розповсюдження програм – згідно з додатком 1 до рішення; 

- ресурс багатоканальної кабельної телемережі – згідно з додатком 1 до 
рішення; 

- кількість програм – згідно з додатком 1 до рішення; 

- коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження 
програм – згідно з додатком 1 до рішення. 

7. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „НВП „ДонТелеС”, 
м. Донецьк, ліцензію провайдера програмної послуги. 

8. Внести ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, до Державного реєстру 
телерадіоорганізацій України. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти: 
контрольно-аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний та юридичне 

управління. 
 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/  А. Мирошніченко  

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Ю. Плаксюк 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення Національної ради 
16.12.2009 № 2425 

 
Докладні характеристики багатоканальної телемережі  

ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк 
 

№ 

з/п 

Територія розташування 

багатоканальної телемережі 

Місцезнаходжен-

ня головної 

станції 

Кількість 

домогоспо

дарств 

Коефіцієнт 

врахування 

територіаль-

них 

особливостей 

розповсюджен

ня програм 

Ресурс 

багато-

каналь-

ної 

телеме-

режі 

Кількість 

програм 

1.  Ленінський район  

м. Донецька в межах вулиць 

та будинків: Куйбишева, буд. 

№№ з 1 по 31-а (непарні), з 2 

по 10 (парні); Ткаченка, буд. 

№№ з 119 по 157 (непарні) 

вул. Постишева, 

105, м. Донецьк 

1090 L=0,15 48 50 

2.  м. Макіївка в межах 

Калінінського мікрорайону 

вул. Постишева, 

105, м. Донецьк 

2540 L=0,1 48 50 

3.  м. Ясинувата Донецької обл. у 

межах: мікрорайонів: 

„Центральний”, ікрорайону 3, 

„Зорька”, кварталів: 

„Молодіжний”, 55, 100, 102, 

103 

вул. Постишева, 

105, м. Донецьк 

1970 L=0,1 48 50 

4.  м. Моспине Донецької обл. у 

межах вул. Короленка 

вул. Постишева, 

105, м. Донецьк 

760 L=0,1 48 50 

5.  м. Красногорівка Донецької 

обл. у межах м-ну 

„Сонячний” 

вул. Постишева, 

105, м. Донецьк 

980 L=0,1 48 50 

6.  м. Амвросіївка Донецької обл. 

у межах вулиць: Свободи, 

Інтернаціональної, Дружби, 

Петровського, 8 з’їзду Рад, 

Молодіжної, Краснодонців, 

Паризької комуни, Кутузова, 

Некрасова 

вул. 

Інтернаціональна, 

буд. 3-ф, кім. 37,  

м. Амвросіївка 

Донецької обл. 

2960 L=0,1 48 50 

7.  смт Донське Донецької обл. у 

межах вулиць: Леніна, 

Крупської, Первомайської, 

Менделєєва, 50-річчя Жовтня 

вул. Леніна, 1, 

смт Донське 

Донецької обл. 

850 L=0,1 48 50 

8.  м. Волноваха Донецької обл. 

у межах м-ну „Сєвєрний” 

вул. Леніна, 1,  

смт Донське 

Донецької обл. 

970 L=0,1 48 50 

 
 
 

Директор  

ліцензійно-реєстраційного департаменту  /підпис/  А. Новицький 

 



 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення Національної ради 
16.12.2009 № 2425 

 
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які 
передбачено надавати ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, у складі програмної послуги в  

м. Донецьку, м. Макіївці, м. Ясинуватій, м. Моспиному, м. Волновасі, смт Донському,  

м. Амвросіївці, м. Красногорівці Донецької обл., у межах території розташування 
багатоканальної телемережі* 

 
Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження 

програм – у відкритому вигляді) в м. Донецьку, м. Макіївці, м. Ясинуватій, м. Моспиному 

Донецької обл.: 

№ 

з/п 

Канал 

(ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  4 Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА”  

2.  30 ТРК „Студія 1+1” у формі ТОВ 

3.  10 АТЗТ „УНТК” 

4.  49 ТОВ „МКТ „ICTV” 

5.  62 ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ” 

6.  33 ТОВ „Новий канал” 

7.  52 ЗАТ „ММЦ-СТБ” 

8.  57 ЗАТ „ТРК „Україна” 

9.  44 ТОВ „Телестудія „Служба інформації” 

10.  59 ЗАТ „ТК „ТЕТ” 

11.  47 ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс” 

12.  23 ЗАТ „Телеодин” 

13.  27 ВАТ „Київтелемонтаж”/ Донецька ОДТРК 

14.  37 ТОВ „Телестудія „Астра-ТБ” 

15.  12 ТОВ „ТРК Клас” 

16.  25 ТОВ „ТРК „Юніон” 

17.  6 ЗАТ „ТРК „Україна” („Донбас”) 

 

Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження 
програм – у відкритому вигляді) в м. Волновасі, смт Донському Донецької обл.: 

№ 

з/п 

Канал 

(ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  4 Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА”  

2.  30 ТРК „Студія 1+1” у формі ТОВ 

3.  10 АТЗТ „УНТК” 

4.  49 ТОВ „МКТ „ICTV” 

5.  47 ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ” 

6.  59 ЗАТ „ММЦ-СТБ” 

7.  57 ЗАТ „ТРК „Україна” 

8.  23 ЗАТ „Телеодин” 

9.  35 Донецька ОДТРК 

 
Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження 

програм – у відкритому вигляді) в м. Амвросіївці Донецької обл.: 



№ 

з/п 

Канал 

(ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  4 Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА”  

2.  30 ТРК „Студія 1+1” у формі ТОВ 

3.  10 АТЗТ „УНТК” 

4.  49 ТОВ „МКТ „ICTV” 

5.  22 ТОВ „Новий канал” 

6.  52 ЗАТ „ММЦ-СТБ” 

7.  57 ЗАТ „ТРК „Україна” 

8.  23 ЗАТ „Телеодин” 

 
Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження 

програм – у відкритому вигляді) в м. Красногорівці Донецької обл.: 

№ 

з/п 

Канал 

(ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  4 Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА” 

2.  30 ТРК „Студія 1+1” у формі ТОВ 

3.  10 АТЗТ „УНТК” 

4.  49 ТОВ „МКТ „ICTV” 

5.  62 ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ” 

6.  33 ТОВ „Новий канал” 

7.  52 ЗАТ „ММЦ-СТБ” 

8.  57 ЗАТ „ТРК „Україна” 

9.  44 ТОВ „Телестудія „Служба інформації” 

10.  59 ЗАТ „ТК „ТЕТ” 

11.  47 ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс” 

12.  23 ЗАТ „Телеодин” 

13.  27 ВАТ „Київтелемонтаж”/ Донецька ОДТРК 

14.  37 ТОВ „Телестудія „Астра-ТБ” 

15.  12 ТОВ „ТРК Клас”  

16.  12 КП ТРК „Інфо-Центр” 

17.  6 ЗАТ „ТРК „Україна” („Донбас”) 

 

Кількість програм програмної послуги – 50, із них вітчизняних – 28: 
- правовласники яких отримали ліцензію Національної ради; 

- правовласники яких перебувають під юрисдикцією Європейського Союзу, або 
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення; 

- програми, зміст яких відповідає Європейській конвенції про транскордонне 

телебачення та визначені Національною радою як такі. 
* відповідно до рішень Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 17.02.2009 № 203. 

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та 
право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника. 

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на території 

України. 
Провайдер програмної послуги ТОВ „НВП „ДонТелеС”, м. Донецьк, зобов’язаний 

забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної 
послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх 
пакетів програм. 

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною 
послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом. 

 

Директор  

ліцензійно-реєстраційного департаменту  /підпис/  А. Новицький 
 

 



Директор департаменту  

контрольно-аналітичної роботи    /підпис/  В. Сокур 

 


