НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
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м. Київ

Протокол № 26
Скасовано:
рішення Національної ради
від 29.09.2011 № 2322

Про заяву ТОВ „Студія „Зміна”, м. Київ,
щодо видачі ліцензії на мовлення

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Студія
„Зміна”, м. Київ (юридична адреса: вул. Підгірна/Татарська, 3/7, м. Київ, 04107;
фактична адреса: вул. Щекавицька, 30/39, к. 248, м. Київ, 04071; директор
Фіцич Н.С.), про видачу ліцензії на мовлення, керуючись статтями 1, 12, 23, 24,
27, 28, 31, 32, 36, 38 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”,
статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України „Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада
вирішила:
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Студія „Зміна”,
м. Київ, ліцензію на мовлення, зазначивши в ліцензії:
- вид мовлення – супутникове (телебачення);
- вихідні дані (логотип) – „TV.DOC”;
- територія розповсюдження телерадіопрограм – Україна;
- оператор телекомунікацій – Концерн РРТ, м. Київ;
- параметри супутникового каналу мовлення – супутниковий ретранслятор
– „AMOS-2”, оператор супутникового ретранслятора – Space-communication
Ltd, Ізраїль, орбітальна позиція – 4 Зах. д., частота – 10722 МГц, символьна
швидкість – 27500 Ксимв./сек., поляризація – горизонтальна, коефіцієнт
корекції помилок (FEC) – ¾, умови розповсюдження програм – у кодованому
вигляді;
- адреса студії – вул. Шевцова, 1, м. Київ;
- програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення;
- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 години на добу;
- мова(и), якою(якими) вестимуться передачі (%) – українська не менше
75%;
- строк дії ліцензії – 10 років.
2. Фінансово-економічному
управлінню
після
законодавчого
впорядкування процедури нарахування ліцензійного збору за видачу ліцензії на
супутникове мовлення нарахувати ТОВ „Студія „Зміна”, м. Київ, ліцензійний

збір за видачу ліцензії на мовлення, згідно з окремим рішенням Національної
ради.
3. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „Студія „Зміна”, м. Київ,
ліцензію на мовлення.
4. Внести ТОВ „Студія „Зміна”, м. Київ, до Державного реєстру
телерадіоорганізацій України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на юридичне
управління та департаменти: ліцензійно-реєстраційний, контрольно-аналітичної
роботи.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

А. Мирошніченко

Заступник голови Національної ради

/підпис/

Ю. Плаксюк

Додаток
до рішення Національної ради
10.02.2010 № 229
Програмна концепція мовлення
ТОВ „Студія „Зміна”, м. Київ
І. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні): українська не
менше 75%;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 7 годин 24 хвилини на добу (30,8%);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

ІІІ. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного
виробництва): 17 годин 20 хвилин на добу (72%);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 6 годин 40
хвилин на добу (28%);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

V. Формат (відповідно
фільмопоказ;

до

програмної

концепції):

інформаційно-просвітницький,

Інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційнорозважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційнокультурологічний...тощо

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
№
з/
п

Розподіл
програмного
наповнення

Загальний
обсяг
на добу
(год.
хв./добу)

Обсяг
власного
продукту
(год.
хв./добу)

Обсяг
національного
продукту
(год. хв./добу)

Обсяг
іноземного
продукту
(год.
хв./добу)

Обсяг програм
та передач, які
передбачається
ретранслювати
(год. хв./добу)

1
1.

3
5 годин
03 хвилини

4
3 години
33 хвилини

5
5 годин
03 хвилини

6

7
-

1 година
24 хвилини
3 години

24 хвилини

54 хвилини

30 хвилин

-

-

1 година

2 години

-

1 година
30 хвилин

-

-

1 година
30 хвилин

-

-

-

-

-

-

6.
7.

2
Інформаційноаналітичні та
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі
передачі
Науково-просвітницькі
передачі
Розважально-музичний
/в т.ч.: музичні
передачі, інтерактивні
передачі, ігрові шоу,
передачі по заявкам,
тощо.../
Підбірка музичних
творів (для
радіомовлення)
Дитячі передачі
Фільмопоказ

30 хвилин
4 години

30 хвилин
-

30 хвилин
1 година
20 хвилин

2 години
40 хвилин

-

8.

Інше:
3 години
36 хвилин
57 хвилин

57 хвилин

3 години
36 хвилин
57 хвилин

-

-

2 години
2 години

2 години
-

2 години
2 години

-

-

2.
3.
4.

5.

реклама
елементи оформлення
ефіру
анонси
телеторгівля

Начальник управління
контролю та моніторингу

/підпис/

С. Ляпідевський

