
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1839 

 

15.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про заяву Фізичної особи-підприємця  

Когана В. Л., м. Феодосія, АР Крим,  

щодо переоформлення ліцензії  

провайдера програмної послуги  

(НР № 0426-п від 17.12.2007)  

 

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця Когана В’ячеслава 

Леонідовича, м. Феодосія, АР Крим (місце проживання фізичної особи: вул. 

Первушина, буд. 30, кв. 55, м. Феодосія, АР Крим, 98100; керівник В’ячеслав 

Леонідович Коган), про переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги НР № 0426-п від 17.12.2007 у зв’язку зі зменшенням ресурсу 

багатоканальної телемережі до 46 каналів, кількості програм до 48, зміною 

загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 28, 31, 39, 

40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків 17.12.2007) 

до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0426-п від 17.12.2007 

Фізичної особи-підприємця Когана В. Л., м. Феодосія, АР Крим, у зв’язку зі 

зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 46 каналів, кількості 

програм до 48, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та 

перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши: 

- ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для 

ретрансляції зазначених у додатку до рішення 48 програм – 46 каналів. 

2. Затвердити Фізичній особі-підприємцю Когану В. Л., м. Феодосія, АР 

Крим, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з 

додатком до рішення. 

3. Затвердити Фізичній особі-підприємцю Когану В. Л., м. Феодосія, АР 

Крим, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі 

програмної послуги, згідно з додатком до рішення. 



4. Провайдер програмної послуги Фізична особа-підприємець Коган В. Л., 

м. Феодосія, АР Крим, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість 

отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та 

включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм. 

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

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити Фізичній особі-підприємцю 

Когану В. Л., м. Феодосія, АР Крим, плату за переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

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

Фізичній особі-підприємцю Когану В. Л., м. Феодосія, АР Крим, додатки 1, 2, 3, 

4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0426-п від 17.12.2007.  

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0426-п від 17.12.2007 Фізичної особи-

підприємця Когана В. Л., м. Феодосія, АР Крим, додатки 1, 2, 3, 4, 6 та 7 (дата 

видачі додатків 17.12.2007) вважаються недійсними та вилучаються.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення та правового 

забезпечення. 

 

 
Голова Національної ради                         /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

15.12.2010 № 1839 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

передбачено надавати Фізичною особою-підприємцем Коганом В. Л., м. Феодосія, АР Крим, 

у складі програмної послуги у смт Приморському м. Феодосії, АР Крим, у межах території 

розташування багатоканальної кабельної телемережі* 

 

Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги умови розповсюдження 

програм – у відкритому вигляді): 

№ 

з/п 

Канал 

(ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  10 Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА” 

2.  4 ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ 

3.  21 АТЗТ „УНТК” 

4.  33 ТОВ „МКТ „ICTV” 

5.  48 ТОВ „Новий канал” 

6.  29 ЗАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ” 

7.  64 ЗАТ „ТРК „Україна” 

8.  41 ПАТ „Телекомпанія „ТЕТ” 

9.  35 ТОВ „Телеодин” 

10.  8 ДТРК „Крим” 

11.  6 Чорноморська ТРК 

Загальна кількість програм програмної послуги – 48, із них вітчизняних – 29: 

- правовласники яких отримали ліцензію Національної ради на мовлення; 

- 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. 

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 Фізична особа-підприємець Коган В. Л., м. Феодосія, 

АР Крим, 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. 

* відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 № 2. 

 

Начальник  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Левчук  
 

Начальник управління  

науково-технічного і частотного розвитку  /підпис/  Т. Мироненко 
 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення   /підпис/  Л. Запорожець 
 


