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НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 749 

 

12.05.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про заяву ТОВ „ТРК „Техносистема”,  

м. Херсон, щодо видачі ліцензії  

провайдера програмної послуги (смт Нижні Сірогози) 
 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Техносистема”, м. Херсон (місцезнаходження юридичної 

особи: вул. Тираспільська, 60-а, м. Херсон, 73000; директор Єлігулашвілі С.Л.), 

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 1, 23, 

24, 31, 38, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та 

статтями 14, 17, 18, 19 Закону України „Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 08.10.2008  

№ 1741, від 20.01.2010 № 2 та від 27.01.2010 № 105, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія 

„Техносистема”, м. Херсон, ліцензію провайдера програмної послуги, 

зазначивши: 

- ресурс багатоканальної ефірної цифрової телемережі з використанням 

системи МІТРІС у смт Нижніх Сірогозах Херсонської обл., який 

використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 24 програм 

– 23 канали; 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі 

(розповсюдження програм) – смт Нижні Сірогози Херсонської обл. та прилеглі 

райони в межах зони впевненого прийому сигналу з базових станцій; 

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 7624; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача 

мультиплексу - вул. Щорса, 13, смт Нижні Сірогози Херсонської обл.; 

- оператор телекомунікацій – Херсонський філіал Концерну 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення України, м. Херсон; 

- строк дії ліцензії – 10 років. 

2. Затвердити ТОВ „ТРК „Техносистема”, м. Херсон, загальну концепцію 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з 

додатком до рішення. 

3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі ст. 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, нарахувати ТОВ „ТРК „Техносистема”,  



м. Херсон, ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги; 

врахувати:  

- кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм 

(Q=19823); 

- кількість програм, що ретранслюється провайдером програмної послуги 

(В=24); 

- кількість вітчизняних програм, що ретранслюється провайдером 

програмної послуги (Вu=12); 

-  ваговий коефіцієнт провайдерів, що пропонують програмну послугу  

(k = 0,00075); 

- кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на 

тій же території (Qp=1). 

4. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „ТРК „Техносистема”,  

м. Херсон, ліцензію провайдера програмної послуги. 

5. Внести ТОВ „ТРК „Техносистема”, м. Херсон., до Державного реєстру 

телерадіоорганізацій України. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти: 

ліцензійно-реєстраційний, контрольно-аналітичної роботи та юридичне 

управління. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

12.05.2010 № 749 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які 

передбачено надавати ТОВ „ТРК „Техносистема”, м. Херсон, у складі програмної послуги у 

смт Нижніх Сірогозах Херсонської обл. в межах території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі типу МІТРІС * 

 

Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у 

складі програмної послуги  
№ 

з/п 

Канал 

прийому 

Частота 

ретрансляції 

Програма Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  24 11720/1ц Національна 

телекомпанія України 

кодований ст. 39 ЗУ „Про телебачення і 

радіомовлення” 

2.  24 11720/1ц ТОВ „ТРК „Ера” кодований ст. 39 ЗУ „Про телебачення і 

радіомовлення” 

3.  34 11720/2ц Інтер кодований ст. 39 ЗУ „Про телебачення і 

радіомовлення” 

4.  27 11760/1ц „1+1”  кодований ст. 39 ЗУ „Про телебачення і 

радіомовлення” 

5.  супутниковий 11800/1ц Парламентський 

телеканал „РАДА” 

кодований Договір №933 від 23.09.2009 

6.  супутниковий 11840/1ц MTV-MUSIС 

TELEVISION 

кодований Договір №90/2009 від 

06.10.2009 

7.  супутниковий 11880/1ц СІТІ кодований Договір №033-С від 

05.10.2009 

8.  супутниковий 11920/1ц ICTV кодований Договір №ДМ01-09-09 від 

01.09.2009 

9.  супутниковий 11960/1ц 5 (НБМ) кодований Договір №449/2006 від 

01.07.2006 

10.  супутниковий 12000/1ц М1 кодований Договір №798-К від 

01.10.2009 

11.  супутниковий 12040/1ц Новий канал кодований Договір №200/2006 від 

01.07.2006 

12.  супутниковий 12080/1ц ТОНІС кодований Договір №139 від 17.07.2006 

13.  супутниковий 12120/1ц Шансон ТВ кодований Договір №Ш-69/09к від 

14.10.2009 

14.  супутниковий 12160/1ц Nickelodeon кодований Договір №НД-104/09к від 

14.10.2009 

15.  супутниковий 12200/1ц Телеклуб кодований Договір №ТК-64/09к від 

14.10.2009 

16.  супутниковий 12240/1ц Фенікс+кино кодований Договір №ФА-33/09к від 

14.10.2009 

17.  супутниковий 12240/2ц Мать и дитя кодований Договір №МД-25/09к від 

14.10.2009 

18.  супутниковий 12280/1ц Наше кино кодований Договір №РТВ-108/09к від 

14.10.2009 

19.  супутниковий 12320/1ц Детский мир кодований Договір №РТВ-108/09к від 

14.10.2009 

20.  супутниковий 12360/1ц Парк развлечений кодований Договір №СП-36/09к від 

14.10.2009 

21.  супутниковий 12400/1ц Совершенно секретно кодований Договір №СП-36/09к від 

14.10.2009 

22.  супутниковий 12440/1ц 24 Техно кодований Договір №v5.09.09.09.24tec 

від 19.09.2009 

23.  супутниковий 12440/2ц РБК-ТВ кодований Договір №v5.090907.rbk від 

15.09.2009 

24.  супутниковий 12480/1ц Зоопарк кодований Договір №v5.09.09.10.zoo 

від 15.09.2009 

 



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. 

 

* - відповідно до рішень Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 20.01.2010  

№ 2. 

 

 

Директор департаменту  

контрольно-аналітичної роботи      /підпис/ В. Сокур 

 

Директор ліцензійно-реєстраційного департаменту  /підпис/  А. Новицький 
 


