
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1748 

 

08.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 34 

 
Про заяву АТЗТ „Українська незалежна  

ТВ-корпорація” (АТЗТ „УНТК”), м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0214-м від 18.06.2003)  

 

Розглянувши заяву Акціонерного товариства закритого типу „Українська 

незалежна ТВ-корпорація”, м. Київ (юридична та фактична адреси:  

вул. Дмитрівська, 30, м. Київ, 01601; Голова Правління Ярослав Орестович 

Порохняк), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0214-м від 

18.06.2003 (супутникове мовлення, логотип: „ІНТЕР+”) у зв’язку зі зміною складу 

керівних та наглядових органів, уточненням параметрів супутникового каналу 

мовлення в частинах: частота прийому, поляризація (згідно з рішенням 

Національної ради від 14.04.2010 № 618), та врахувавши програмну концепцію 

мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 14.04.2010 № 618, 

керуючись статтями 31, 35 та 36 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 

14.04.2010 № 618 та від 07.07.2010 № 846, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 4, 6 (дата видачі додатків 09.02.2010) та 7 (дата 

видачі додатка 26.07.2007) до ліцензії на мовлення НР № 0214-м від 18.06.2003 

Акціонерного товариства закритого типу „Українська незалежна ТВ-корпорація”, 

м. Київ, врахувавши, що програмна концепція мовлення затверджена рішенням 

від 14.04.2010 № 618, у зв’язку зі зміною складу керівних та наглядових органів, 

уточненням параметрів супутникового каналу мовлення в частинах: частота 

прийому, поляризація, зазначивши: 

- параметри супутникового каналу – супутниковий ретранслятор – „AMOS-

3”, оператор супутникового ретранслятора – Space-Communication Ltd., Ізраїль, 

орбітальна позиція – 40 Зах. д., частота прийому – 11389 МГц, символьна 

швидкість – 27500 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) - 3/4, 

поляризація – горизонтальна, умови розповсюдження програм – у кодованому 



вигляді. 

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити АТЗТ „УНТК”, м. Київ, плату за 

переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

3. Видати додатки 1, 4, 6 та 7 до ліцензії на мовлення НР № 0214-м від 

18.06.2003 АТЗТ „УНТК”, м. Київ, за умови сплати ліцензійного збору та після 

сплати ліцензійного збору відповідно до рішень Національної ради від 14.04.2010 

№ 618 та від 07.07.2010 № 846. 

4. При видачі АТЗТ „УНТК”, м. Київ, переоформлених додатків 1, 4, 6 та 7 до 

ліцензії на мовлення НР № 0214-м від 18.06.2003, додатки 1, 4, 6 (дата видачі 

додатків 09.02.2010) та 7 (дата видачі додатка 26.07.2007) вважаються недійсними 

та вилучаються. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне та правового 

забезпечення. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


