
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2064 

 

31.08.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 28 

 

Про заяву ТОВ «Телеканал А1», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0714-м від 15.10.2008)  

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший 

альтернативний телеканал А1», м. Київ (юридична та фактична адреси:                      

вул. Лейпцизька, буд. 5, м. Київ, 01015; директор Артем Анатолійович Ткачов), 

про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0714-м від 15.10.2008 

(супутникове мовлення, телебачення; логотип: «A ONE Ukraine») у зв’язку зі 

зміною керівника, складу редакційної ради, власників, оператора 

телекомунікацій, параметрів супутникового каналу мовлення та адреси студії, 

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», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 3, 4 та 6 (дата видачі додатків 15.10.2008) до 

ліцензії на мовлення НР № 0714-м від 15.10.2008 Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Перший альтернативний телеканал А1», м. Київ, у зв’язку зі 

зміною керівника, складу редакційної ради, власників, оператора 

телекомунікацій, параметрів супутникового каналу мовлення та адреси студії, 

зазначивши в ліцензії: 

- параметри супутникового каналу мовлення – супутниковий ретранслятор – 

„ASTRA 4А”, оператор супутникового ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція, 

орбітальна позиція – 50 Сх. д., частота прийому – 12072 МГц, символьна 

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

поляризація – лінійна горизонтальна, умови розповсюдження програм – у 

відкритому вигляді; 

- оператор телекомунікацій – ТОВ «СЕС Сіріус Україна», м. Київ; 

- адреса студії – вул. В. Гетьмана, буд. 6, блок Б, 4 поверх, м. Київ. 

2. Зобов’язати ТОВ «Телеканал А1», м. Київ, протягом місяця з дати 

прийняття цього рішення надати до Національної ради копію договору з 

оператором телекомунікацій. 



3. Управлінню бухгалтерської служби, 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 «Телеканал А1», м. Київ, плату 

за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна 

керівника, складу редакційної ради, власників, оператора телекомунікацій, 

параметрів супутникового каналу мовлення та адреси студії – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ «Телеканал А1», м. Київ, переоформлені додатки 1, 3, 4 та 6 до ліцензії на 

мовлення НР № 0714-м від 15.10.2008. 

5. При видачі переоформлених додатків 1, 3, 4 та 6 до ліцензії на мовлення                  

НР № 0714-м від 15.10.2008 ТОВ «Телеканал А1», м. Київ, додатки 1, 3, 4 та 6 

(дата видачі додатків 15.10.2008) вважаються недійсними та вилучаються.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської 

служби та правового забезпечення. 

7. 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 
 


