
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1577 

 

10.11.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 30 

 

Про заяву „ТРО „Кон-такт”, м. Конотоп  

Сумської обл., щодо переоформлення  

ліцензії на мовлення  

(НР № 0327-м від 26.10.2007) 

 

Розглянувши заяву „Конотопська дитяча телерадіоорганізація „Кон-такт”, 

м. Конотоп Сумської обл. (юридична та фактична адреси: пр-т Миру, 6,  

м. Конотоп Сумської обл., 41600; директор Іващенко А. В.), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0327-м від 26.10.2007 у 

багатоканальних телемережах ПП ТВФ „Зурбаган”, м. Конотоп Сумської обл., 

та Конотопського ТОВ „Радіосервіс”, м. Конотоп Сумської обл., у зв’язку зі 

зміною директора, уточненням юридичної та фактичної адрес, зменшенням 

ресурсу багатоканальної телемережі до 2 каналів, зміною каналу мовлення 

(каналу конвертації) у багатоканальній телемережі Конотопського ТОВ 

„Радіосервіс”, м. Конотоп Сумської обл., керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 

31, 35, 39 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 4, 6 та 8 (дата видачі додатків 26.10.2007) до 

ліцензії на мовлення НР № 0327-м від 26.10.2007 „Конотопська дитяча 

телерадіоорганізація „Кон-такт”, м. Конотоп Сумської обл., у зв’язку зі зміною 

директора, уточненням юридичної та фактичної адрес, зменшенням ресурсу 

багатоканальної телемережі до 2 каналів, зміною каналу мовлення (каналу 

конвертації) у багатоканальній телемережі Конотопського ТОВ „Радіосервіс”, 

м. Конотоп Сумської обл., зазначивши в ліцензії: 

- оператори телекомунікацій – згідно з додатком до рішення; 

- канали мовлення – згідно з додатком до рішення; 

- ресурси багатоканальних кабельних телемереж – згідно з додатком до 

рішення; 

- кількість домогосподарств – згідно з додатком до рішення; 

- територія розповсюдження програм – м. Конотоп Сумської обл. у 

межах території розташування багатоканальних телемереж ПП ТВФ 

„Зурбаган”, м. Конотоп Сумської обл., та Конотопського ТОВ „Радіосервіс”,  

м. Конотоп Сумської обл.; 



- місцезнаходження головних станцій – згідно з додатком до рішення; 

- адреса студії – пр-т Миру, 6, м. Конотоп Сумської обл. 

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити „ТРО „Кон-такт”, м. Конотоп 

Сумської обл., плату за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

„ТРО „Кон-такт”, м. Конотоп Сумської обл., переоформлені додатки 1, 2, 4, 6 та 

8 до ліцензії на мовлення НР № 0327-м від 26.10.2007. 

4. При видачі „ТРО „Кон-такт”, м. Конотоп Сумської обл., 

переоформлених додатків 1, 2, 4, 6 та 8 до ліцензії на мовлення НР № 0327-м 

від 26.10.2007, додатки 1, 2, 4, 6 та 8 (дата видачі додатків 26.10.2007) 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення та правового забезпечення. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

10.11.2010 № 1577 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, 

мережі мовлення „ТРО „Кон-такт”, м. Конотоп Сумської обл. 

 

 

№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної  

послуги 

Ресурс 

багатоканаль-

ної телемережі 

Канал 

мовлення 

(конверта-

ції) 

Кількість 

домогос-

подарств 

Місцезнаход-

ження 

головної 

станції 

1.  ПП ТВФ 

„Зурбаган”,  

м. Конотоп  

Сумської обл. 

ДП ТРК 

„ВелКом” ПП 

ТВФ „Зурбаган”,  

м. Конотоп 

Сумської обл. 

1 канал  S-31 12500 вул. Семашка, 

4, м. Конотоп 

Сумської обл. 

2.  Конотопський 

ТОВ 

„Радіосервіс”,  

м. Конотоп 

Сумської обл. 

Конотопський 

ТОВ 

„Радіосервіс”,  

м. Конотоп 

Сумської обл. 

1 канал  S-31 8000 вул. Генерала 

Тхора, 61-а,  

м. Конотоп 

Сумської обл. 

 

 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 


