
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1146 

 

09.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 18 

 

Про заяву ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на право  

користування каналами мовлення  

(НР № 2607 від 24.05.2006) та видачі  

ліцензії провайдера програмної послуги 

(м. Чернігів) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фірма 

„Екран”, м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Виборзька, буд. 99, 

м. Київ, 03067; директор Геннадій Іванович Бистрицький), про переоформлення 

ліцензії на право користування каналами мовлення НР № 2607 від 24.05.2006 у 

зв’язку зі зміною власників, директора, місцезнаходження юридичної особи та 

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

ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 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” та рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2, від 

23.02.2011 № 360, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на право користування каналами мовлення  

НР № 2607 від 24.05.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю „Фірма 

„Екран”, м. Київ, у зв’язку зі зміною власників, директора, місцезнаходження 

юридичної особи та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та 

перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до 

рішення, зазначивши: 

- ресурс багатоканальної телемережі з використанням системи МІТРІС, 

який використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 31 

програми – 28 каналів. 

2. Затвердити ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, загальну концепцію 

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

абонентам), згідно з додатком до рішення. 

3. Зобов’язати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, впродовж 3-х місяців надати 

до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

документальні підтвердження щодо отримання ліцензії Національної комісії з 

питань регулювання зв’язку України на надання послуг з технічного 

обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж). 



4. 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 ТОВ „Фірма 

„Екран”, м. Київ, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна власників, директора, місцезнаходження юридичної 

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

для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги, строк 

дії ліцензії до 24.05.2016, відповідно до ліцензії НР № 2607 від 24.05.2006. 

6. При видачі переоформленої ліцензії ліцензія на право користування 

каналами мовлення НР № 2607 від 24.05.2006 ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, 

вважається недійсною та вилучається. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-

технічного і частотного розвитку та правового забезпечення. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Фартушного. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

09.06.2011 № 1146 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

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

які передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги  

у м. Чернігові та прилеглих районах у межах території прийому багатоканальної телемережі 

з використанням системи МІТРІС 

 
№ 

з/п 

Канал 

прийому 

Частота 

ретрансляції 

Програма Умови 

розповсюджен-

ня (доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  6 11720/1 Національна телекомпанія 

України/ТОВ „ТРК „ЕРА” 

кодований Договір №  23-03-01/Е-10 від 22.10.2010 

2.  11 11720/2 ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ кодований Договір № 062-03/2007 від 10.03.2007 

3.  28 11720/3 АТЗТ „УНТК” кодований Договір № 1062 від 10.08.2010 

4.  26 11720/4 ТОВ „МКТ „ICTV” кодований Договір № ВМ-06-03-06 від 03.01.2007 

5.  49 11720/5 ТОВ „Новий канал” кодований Договір № 575 від 01.09.2009 

6.  52 11720/6 ЗАТ „Міжнародний Медіа Центр-СТБ” кодований Договір № 318/2007 від 14.03.2007 

7.  23 11720/7 ЗАТ „ТРК „Україна” кодований Договір № 136/07 від 01.01.2007   

8.  44 11720/8 ТОВ „Телестудія „Служба інформації” кодований б/н від 01.01.2008   

9.  57 11758/1 ПАТ Телекомпанія „ТЕТ” кодований Договір № 317к від 01.10.2006 

10.  47 11758/2 ТОВ “ТРО ”Мульті Медіа Сервіс”  Договір № 398/КС/07 від 01.12.2007 

11.  36 11758/3 ТОВ „Телеодин” кодований Договір № 656-К від 23.01.2007 

12.  59 11758/4 ПП у формі ТОВ „ТРК“НБМ” кодований Договір № 678 від 01.10.2008 

13.  41 11758/5 ВАТ “Телеканал ”ТОНІС” кодований Договір № 34 від 01.11.2009 

14.  64 11758/6 КП „ТРА ”Новий 

Чернігів”/Чернігівська ОДТРК 

кодований Договір № 62-С від 01.09.2008 

15.  супутниковий 11758/7 UBC кодований Договір №  002 від 01.03.2011 

16.  супутниковий 11758/8 КРТ кодований Договір №  005 від 31.03.2011 

17.  супутниковий 11796/1 NEWS ONE кодований Договір №  437 від 01.01.2011 

18.  супутниковий 11796/2 RU Music кодований Договір №  541 від 01.03.2011 

19.  супутниковий 11796/3 ТОВ „Гамма-Консалтинг” кодований Договір №  02/0408 від 02.04.2008 

20.  супутниковий 11796/4 Меню-ТВ кодований Договір №  625 від 01.04.2011 

21.  супутниковий 11796/5 RTVI кодований Договір №  161/06 від 20.07.2006 

22.  супутниковий 11796/6 Наше кино кодований Договір №  161/06 від 20.07.2006 

23.  супутниковий 11796/7 РБК-ТВ кодований Договір №  v3.060701.rbc від 01.08.2006 

24.  супутниковий 11796/8 ТВі кодований Договір №  ТВі-19/09к від 01.05.2009  

25.  супутниковий 11834/1 „РАДА” кодований Договір №20/01-02/08-Т від 01.02.2008 

26.  супутниковий 11834/2 ТДК кодований Договір №  k3.060702.tdk від 01.08.2006 

27.  супутниковий 11834/3 World Fashion Channel кодований Договір №  145-к від 29.12.2008 

28.  супутниковий 11834/4 Детский мир/Телеклуб кодований Договір №  161/06 від 20.07.2006/  

Договір № 161/06-ТК від 01.08.2006 
 

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та 

право розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника. 

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на 

території України. 
 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Кривша 
 

Заступник начальника управління  

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

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення   /підпис/  Л. Запорожець 
 


