
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 998 

 

24.05.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 16 
 

 

Про заяву ПрАТ „ТКМ „Всесвіт”, 

м. Первомайськ Миколаївської обл., 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0737-м від 14.11.2008) 
 

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства „Телевізійні 

кабельні мережі „Всесвіт”, м. Первомайськ Миколаївської обл. (юридична адреса: 

вул. Грушевського, буд. 41, кв. 58, м. Первомайськ Миколаївської обл., 55213; 

фактична адреса: вул. Шевченка, 2, оф. 320, м. Первомайськ Миколаївської обл., 

55213; директор Всеволод Віталійович Кухаренко), щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 0737-м від 14.11.2008  у багатоканальних телемережах 

ПрАТ „ТКМ „Всесвіт”, м. Первомайськ Миколаївської обл., ДПТС „Квант” ВАТ 

„Атомсервіс”, м. Южноукраїнськ Миколаївської обл. (кабельне мовлення, 

логотип: „ТВІЙ ВСЕСВІТ”), у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми 

суб’єкта господарювання, фактичної адреси, складу редакційної ради, 

організаційно-правової форми оператора телекомунікацій та збільшення їх 

кількості до 2, збільшенням кількості домогосподарств до 23395, території 

розповсюдження програм і кількості головних станцій до 2, 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 ліцензію на мовлення НР № 0737-м від 14.11.2008 

Закритого акціонерного товариства „Телевізійні кабельні мережі „Всесвіт”,         

м. Первомайськ Миколаївської обл., у зв’язку зі зміною організаційно-правової 

форми суб’єкта господарювання, фактичної адреси, складу редакційної ради, 

організаційно-правової форми оператора телекомунікацій та збільшення їх 

кількості до 2, збільшенням кількості домогосподарств до 23395, території 

розповсюдження програм і кількості головних станцій до 2, зазначивши: 

- оператори телекомунікацій – згідно з додатком до рішення; 

- провайдери програмної послуги – згідно з додатком до рішення; 

- ресурс багатоканальної телемережі – згідно з додатком до рішення; 



- територія розповсюдження програм (в межах території розташування 

багатоканальних телемереж) – згідно з додатком до рішення; 

- адреси головних станцій – згідно з додатком до рішення; 

- кількість домогосподарств – 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 ПрАТ „ТКМ „Всесвіт”,  

м. Первомайськ Миколаївської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно- 

правової форми суб’єкта господарювання, фактичної адреси, складу редакційної 

ради, організаційно-правової форми оператора телекомунікацій, збільшення 

кількості операторів телекомунікацій та 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 15 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 ПрАТ 

„ТКМ „Всесвіт”, м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензію на мовлення, строк 

дії ліцензії залишається без змін - по 14.11.2018. 

4. При видачі переоформленої ліцензії ліцензія на мовлення НР № 0737-м від 

14.11.2008 ЗАТ „ТКМ „Всесвіт”, м. Первомайськ Миколаївської обл., вважається 

недійсною та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, фінансово-економічне, науково-технічного і частотного 

розвитку 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  

24.05.2011 № 998 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 
 

№ 

з/п 

 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Адреси головних 

станцій 

Канал 

мовлення 

Кількість 

домогосподарств 

на території 

розповсю-

дження програм 

Ресурс 

багатока-

нальної 

мережі 

Територія 

розташування 

багатоканальної 

телемережі (територія 

розповсюдження 

програми) 

Коефіцієнт 

територіаль-

них 

особливостей 

розповсюджен-

ня програм (N) 

1.  ПрАТ „ТКМ 

„Всесвіт”,                        

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

ФОП  

Баланюк С.О.,  

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

вул. Корабельна, 

 19-а,  

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

S12 1938 1 канал м. Первомайськ 

Миколаївської області в 

межах території 

розташування 

багатоканальної 

телемережі ПрАТ 

„ТКМ „Всесвіт”,                   

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

25 

2.  ФОП  

Баланюк А.П.,  

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

S12  2984 1 канал 

3.  ФОП  

Донченко С.О.,  

м. Первомайськ 

Миколаївської обл. 

S12 4879 1 канал 

4.  ДПТС „Квант” 

ВАТ „Атомсервіс”,      

м. Южноукраїнськ          

Миколаївської обл. 

ДПТС „Квант” 

ВАТ „Атомсервіс”,      

м. Южноукраїнськ          

Миколаївської обл. 

пр-т Леніна, 23,  

м. Южноукраїнськ 

Миколаївської обл. 

5 13594 1 канал м. Южноукраїнськ 

Миколаївської 

області в межах 

території 

розташування 

багатоканальної 

телемережі ДПТС 

„Квант” ВАТ 

„Атомсервіс”,  

м. Южноукраїнськ 

Миколаївської обл. 

10 

 

Заступник начальника управління  

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  

звітності – головний бухгалтер      /підпис/  Т. Стороженко 
 

 


