
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 909 

 

12.05.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Про заяву ТРК „Перший кабельний”,  

м. Ужгород, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 1054-м від 21.12.2009) 

 

Розглянувши заяву Приватного підприємства Телерадіокомпанії „Перший 

кабельний”, м. Ужгород (юридична та фактична адреси: вул. Добрянського,  

буд. 10, кв. 4, м. Ужгород, 88000; директор Микола Миколайович Ковальчук), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1054-м від 21.12.2009 у 

багатоканальній телемережі ТОВ „КРАМ”, м. Ужгород, у зв’язку зі збільшенням 

території розповсюдження програм, кількості домогосподарств до 66565, кількості 

операторів телекомунікацій до 14, ресурсу багатоканальної телемережі до 14 

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

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

України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної 

служби статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 6 та 8 (дата видачі додатків 21.12.2009) до 

ліцензії на мовлення НР № 1054-м від 21.12.2009 Приватного підприємства 

Телерадіокомпанії „Перший кабельний”, м. Ужгород, у зв’язку зі збільшенням 

території розповсюдження програм, кількості домогосподарств до 66565, кількості 

операторів телекомунікацій до 14, ресурсу багатоканальної телемережі до 14 

каналів, кількості головних станцій до 27, зазначивши: 

- оператори телекомунікацій – згідно з додатком до рішення; 

- канали мовлення – згідно з додатком до рішення; 

- ресурс багатоканальної телемережі – згідно з додатком до рішення; 

- кількість домогосподарств – згідно з додатком до рішення; 

- територія розповсюдження програм (в межах території розташування 

багатоканальних телемереж) – згідно з додатком до рішення; 

- місцезнаходження головних станцій – згідно з додатком до рішення. 

2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 



мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, нарахувати ТРК „Перший кабельний”,  

м. Ужгород, плату за внесення змін до ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу, 

кількості операторів телекомунікацій, головних станцій – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення кількості 

домогосподарств, території розповсюдження програм – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення з територією 

розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальних 

телемереж) – згідно з додатком до рішення) з урахуванням раніше сплаченої суми, 

обсягу мовлення – по 24 год./добу, коефіцієнта врахування кількості населення, 

яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-

територіальної одиниці N – згідно з додатком до рішення, розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

„Перший кабельний”, м. Ужгород, переоформлені додатки 1, 6 та 8 до ліцензії на 

мовлення НР № 1054-м від 21.12.2009. 

4. При видачі переоформлених додатків 1, 6 та 8 до ліцензії на мовлення  

НР № 1054-м від 21.12.2009 ТРК „Перший кабельний”, м. Ужгород, додатки 1, 6 

та 8 (дата видачі додатків 21.12.2009) вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, фінансово-

економічне та правового забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

12.05.2011 № 909 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, 

мережі мовлення ТРК „Перший кабельний”, м. Ужгород 

 
№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер  

програмної послуги 

Територія 

розповсюдження 

програм (в межах 

території 

розташування 

багатоканальних 

телемереж) 

Коефіцієнт 

територіальних 

особливостей 

розповсюдження 

програм (N) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Канал 

мовлення 

(конверта-

ції) 

Кількість 

домогоспо-

дарств 

Місцезнаходження 

головної станції 

1.  ТОВ „КРАМ”,  

м. Ужгород 

ТОВ „КРАМ”,  

м. Ужгород 

м. Ужгород 50 1 канал  SK 25 16000 вул. Генерала Свободи, 

буд. 9-а, м. Ужгород 

2.  ТОВ „Тевіком”,  

м. Ужгород 

ТОВ СМП „Тевіант”,  

м. Ужгород  

м. Ужгород у межах 

вулиць 

1 канал  11 11243 вул. Заньковецької, 89, 

м. Ужгород 

3.  ТОВ „Едванс”,  

м. Ужгород 

ТОВ „Едванс”,  

м. Ужгород 

м. Ужгород у межах 

вулиць 

1 канал  68 843 вул. Підградська, 5, 

м. Ужгород 

4.  ТОВ „Карпати ТВ”,  

м. Мукачеве 

Закарпатської обл. 

ТОВ „Карпати ТВ”,  

м. Мукачеве 

Закарпатської обл. 

м. Мукачеве 

Закарпатської обл. у 

межах районів та 

вулиць 

25 1 канал  S 35 3500 вул. Генерала Петрова, 40, 

кв. 39, м. Мукачеве 

Закарпатської обл. 

5.  ТОВ „ДВС-САТ”,  

м. Мукачеве 

Закарпатської обл. 

ТОВ „ДВС-САТ”,  

м. Мукачеве 

Закарпатської обл. 

м. Мукачеве 

Закарпатської обл. у 

межах вулиць 

1 канал  S 34 5081 вул. Л. Толстого, 22-б, 

м. Мукачеве Закарпатської 

обл. 

6.  ПП ТРК „Оксамит”,  

м. Іршава 

Закарпатської обл. 

ПП ТРК „Оксамит”,  

м. Іршава 

Закарпатської обл. 

м. Іршава,  

с. Лисичеве 

Іршавського р-ну, 

с. Боржавське, 

с. Великі Ком’яти, 

с. Онок, 

с. Підвиноградів 

Виноградівського р-

ну Закарпатської 

обл., 

по 5 для кожного 

населеного пункту 

1 канал  SK 12 2873 вул. Набережна, 12, 

м. Іршава Закарпатської 

обл.; с. Лисичеве, 315, 

Закарпатської обл.; 

вул. Волошина, 23, с. Великі 

Ком’яти Закарпатської обл.; 

вул. Центральна, 14, 

с. Підвиноградів 

Закарпатської обл. 

7.  ПП «Попович-РТК»,  

смт Тересва 

Тячівського р-ну 

ПП „Попович-РТК”,  

смт Тересва 

Тячівського р-ну 

м. Тячів, 

смт Тересва, 

с. Бедевля, 

по 5 для кожного 

населеного 

пункту 

1 канал  SK 15 11355 вул. Червоноармійська, 125, 

м. Тячів Закарпатської обл.; 

вул. Терешкової, 1-а,  



Закарпатської обл. Закарпатської обл. смт Солотвино, 

с. Руське Поле 

Закарпатської обл. 

смт Тересва Закарпатської 

обл.; вул. Київська, 3,  

с. Солотвино Закарпатської 

обл.; вул. Стефаника, 6, 

с. Руське Поле Закарпатської 

обл. 

8.  ТОВ «Альфа-

простір»,  

смт Великий Березний 

Закарпатської обл. 

ТОВ «Альфа-простір»,  

смт Великий Березний 

Закарпатської обл. 

м. Перечин,  

с. Порошкове,  

с. Тур’я-Ремета,  

с. Зарічеве,  

с. Дубриничі 

Перечинського р-ну 

Закарпатської обл. 

по 5 для кожного 

населеного 

пункту 

1 канал  S 27 2300 вул. Шевченка, 3,  

с. Порошкове 

Перечинського р-ну 

Закарпатської обл.; 

вул. Жовтнева, 4, с. Тур’я-

Ремета Перечинського р-ну 

Закарпатської обл.; 

пл. Народна, 17, м. Перечин 

Закарпатської обл.; 

вул. Центральна, 24, 

с. Зарічеве Перечинського  

р-ну Закарпатської обл.; 

вул. Центральна, 61, 

с. Дубринич Перечинського 

р-ну Закарпатської обл. 

9.  ТОВ „ТВ Проект”,  

смт Великий Березний 

Закарпатської обл. 

ТОВ „ТВ Проект”,  

смт Великий Березний 

Закарпатської обл. 

смт Великий 

Березний 

Закарпатської обл. 

5 1 канал  S 27 800 вул. Гожика, 70,  

смт Великий Березний 

Закарпатської обл. 

10.  ТОВ ТРК „Виноградів 

ТВ”, м. Виноградів 

Закарпатської обл. 

ТОВ ТРК „Виноградів 

ТВ”, м. Виноградів 

Закарпатської обл. 

м. Виноградів 

Закарпатської обл. 

10 1 канал  4 4800 пл. Миру, 4, м. Виноградів 

Закарпатської обл. 

11.  ПП „ТРК „Ків-плюс”,  

м. Свалява 

Закарпатської обл. 

ПП «ТРК „Ків-плюс”,  

м. Свалява 

Закарпатської обл. 

м. Свалява, 

с. Стройне, 

с. Солочин, 

с. Тибава, 

с. М. Мартинка 

Свалявського р-ну 

Закарпатської обл. 

по 5 для кожного 

населеного 

пункту 

1 канал  S 20 2270 вул. Головна, 72, м. Свалява 

Закарпатської обл.; 

с. Стройне, 150, 

Закарпатської обл.; 

с. Солочин, 64, 

Закарпатської обл.; 

с. Тибава, 2, Закарпатської 

обл. 

12.  ТОВ «ТРК 

„Міжгір’я”,  

смт Міжгір’я 

Закарпатської обл. 

ТОВ „ТРК „Міжгір’я”,  

смт Міжгір’я 

Закарпатської обл. 

смт Міжгір’я 

Закарпатської обл. 

5 1 канал  S 20 600 вул. Шевченка, 128, 

смт Міжгір’я Закарпатської 

обл. 



13.  ТОВ „Диво Плюс”,  

м. Чоп Закарпатської 

обл. 

ТОВ „Диво Плюс”,  

м. Чоп Закарпатської 

обл. 

м. Чоп 

Закарпатської обл. 

5 1 канал  58 2900 вул. Берег, 19/6, м. Чоп 

Закарпатської обл. 

14.  ТОВ „Інформаційний 

центр”, м. Рахів 

Закарпатської обл. 

ТОВ „Інформаційний 

центр”, м. Рахів 

Закарпатської обл. 

м. Рахів 

Закарпатської обл. 

5 1 канал  5 2000 вул. Миру, 16, м. Рахів 

Закарпатської обл. 

 

 

 
Заступник начальника управління  

науково-технічного і частотного розвитку   /підпис/ О. Свістула 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  

звітності – головний бухгалтер      /підпис/ Т. Стороженко 
 

 


