
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2536 

 

26.10.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 39 
 

 

Про розгляд пропозицій щодо технічної розробки 

багатоканальної ефірної телемережі у діапазоні 11,7-12,5 ГГц  

та видачу ліцензії провайдера програмної послуги ЗАТ «ТРК «Євростудія»,  

м. Маріуполь Донецької обл. 
 

  
Розглянувши заяву Закритого акціонерного товариства 

«Телерадіокомпанія «Євростудія», м. Маріуполь (місцезнаходження юридичної 

особи: пр-т Леніна, 68, м. Маріуполь Донецької обл., 87500; директор Світлана 

Володимирівна Безчотнікова), з пропозиціями щодо технічної розробки 

багатоканальної ефірної цифрової телемережі у діапазоні 11,7-12,5 ГГц у  

м. Маріуполі Донецької області та про видачу ліцензії провайдера програмної 

послуги, враховуючи наявний висновок ДП «Український Державний центр 

радіочастот» (УДЦР) щодо ЕМС РЕЗ, необхідний для створення  та розвитку 

каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж (багатоканальне наземне 

телерадіомовлення) типу МІТРІС,  керуючись статтями 21, 22, 23, 24, 31, 39, 

40, 42, 47 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 

18, 19 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», відповідно до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору та рішення Національної ради від 

31.08.2011 № 2138, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Створити у м. Маріуполі Донецької області багатоканальну ефірну 

цифрову телемережу у діапазоні 11,7-12,5 ГГц, визначену висновком УДЦР 

щодо ЕМС РЕЗ, необхідного для створення  та розвитку каналів мовлення, 

мереж мовлення та телемереж (багатоканальне наземне телерадіомовлення) 

типу МІТРІС, яка охоплює територію м. Маріуполя (міськрада) Донецької 

області.  

2. Видати Закритому акціонерному товариству «Телерадіокомпанія 

«Євростудія», м. Маріуполь Донецької обл., ліцензію провайдера програмної 

послуги на багатоканальну ефірну цифрову телемережу у діапазоні  

11,7-12,5 ГГц у м. Маріуполі Донецької обл., зазначивши в ліцензії: 

- ресурс багатоканальної телемережі з використанням системи МІТРІС, 

який використовується для ретрансляції 49 програм, зазначених у додатку до 

рішення – 48 каналів; 



- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 179961; 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі 

(розповсюдження програм) –  м. Маріуполь (міськрада) Донецької обл.; 

- оператор телекомунікацій – ПП «Фастком-Україна», м. Маріуполь 

Донецької обл.; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретранслятора, передавача 

мультиплексу, типу МІТРІС – пр-т Леніна, 68, м. Маріуполь  

Донецької обл.; 

- строк дії ліцензії – 10 років. 

     3. Затвердити ЗАТ «ТРК «Євростудія», м. Маріуполь Донецької обл., 

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. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку 

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 ЗАТ «Телерадіокомпанія 

«Євростудія», м. Маріуполь Донецької обл., ліцензійний збір за видачу 

(продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, врахувавши: територія 

розповсюдження програм – м. Маріуполь (міськрада) Донецької обл.; кількість 

програм – 48, кількість вітчизняних програм – 46, коефіцієнт врахування 

територіальних особливостей розповсюдження програм для м. Маріуполя 

(міськрада) N=100, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного та частотного розвитку, бухгалтерської 

служби, контрольно-аналітичне та правового забезпечення. 

6. 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  

 26.10.2011 № 2536 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

передбачено надавати ЗАТ «ТРК «Євростудія», м. Маріуполь Донецької обл., у складі 

програмної послуги в м. Маріуполі (міськрада) Донецької обл., в межах території прийому 

багатоканальної телемережі типу МІТРІС 

 

Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної 

послуги 
№

з/

п 

Канал 

(ТВК) 

прийому 

Частота 

ретрансляції 

ГГц 

Програма Умови 

розповсюджен

ня (доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  5 11720/1ц Національна 

телекомпанія України / 

ТОВ ТРК „Ера” 

відкритий  

2.  25 11720/2ц Студія „1+1” відкритий Договір від 15.07.10 №400 

3.  31 11720/3ц Інтер відкритий  

4.  43 11760/1ц ICTV відкритий Договір від 15.07.10 №400 

5.  48 11760/2ц Новий канал відкритий Договір від 15.07.10 №400 

6.  59 11800/1ц СТБ відкритий Договір від 15.07.10 №400 

7.  51 11800/2ц Україна відкритий Договір від 15.07.10 №400 

8.  64 11800/3ц НТН відкритий Договір від 15.07.10 №400 

9.  41 11840/1ц ТЕТ відкритий Договір від 15.07.10 №400 

10.  35 11840/2ц К1 відкритий Договір від 15.07.10 №400 

11.  23 11880/1ц М1 відкритий Договір від 15.07.10 №400 

12.  38 11880/2ц ТОВ 

„Телерадіоорганізація 

„Маріупольське 

телебачення” 

відкритий Договір від 19.10.10 №10/10-

010 

13.  28 11880/3ц ТОВ 

Телекомунікаційна 

компанія „Сігма” 

відкритий Договір від 02.02.11 №02/02-

11 

14.  21 11920/1ц ТОВ „ТРК „ТВ-7” відкритий Договір від 19.10.10 №8/10-

010 

15.  супутниковий 11920/2ц РАДА відкритий Договір від 24.02.11 №1048 

16.  супутниковий 11960/1ц ТОНІС відкритий Договір від 15.07.10 №400 

17.  супутниковий 11960/2ц 5 відкритий Договір від 15.07.10 №400/15 

18.  супутниковий 11960/3ц Глас відкритий Договір від 15.07.10 №400 

19.  супутниковий 12000/1ц NEWS ONE відкритий Договір від 15.07.10 №400 

20.  супутниковий 12000/2ц 2+2 відкритий Договір від 15.07.10 №400 

21.  супутниковий 12040/1ц К2 відкритий Договір від 15.07.10 №400 

22.  супутниковий 12040/2ц Мега відкритий Договір від 15.07.10 №400 

23.  супутниковий 12040/3ц СІТІ відкритий Договір від 15.07.10 №400 

24.  супутниковий 12080/1ц QTV відкритий Договір від 15.07.10 №400 

25.  супутниковий 12080/2ц Перший Діловий відкритий Договір від 15.07.10 №400 

26.  супутниковий 12120/1ц ТОВ „Гамма-

Консалтинг” 

відкритий Договір від 15.07.10 №400 

27.  супутниковий 12120/2ц Малятко-TV відкритий Договір від 15.07.10 №400 

28.  супутниковий 12120/3ц 24 відкритий Договір від 15.07.10 №15-

07.2010/2 

29.  супутниковий 12160/1ц О-ТВ відкритий Договір від 15.07.10 №807 

30.  супутниковий 12160/2ц STAR-TV відкритий Договір від 15.07.10 №UTS-

400/2010 

31.  супутниковий 12200/1ц КРТ відкритий Договір від 15.07.10 №400 

32.  супутниковий 12200/2ц М2 відкритий Договір від 15.07.10 №400 



33.  супутниковий 12200/3ц UBR відкритий Договір від 15.07.10 №400 

34.  супутниковий 12240/1ц Меню-ТВ відкритий Договір від 15.07.10 №400 

35.  супутниковий 12240/2ц UBC відкритий Договір від 15.07.10 №15-

07/UBC-1 

36.  супутниковий 12240/3ц Максі-ТВ відкритий Договір від 15.07.10 

№ 400/56 

37.  супутниковий 12280/1ц ДТРК „Київ” відкритий Договір від 27.07.10 №181(1) 

38.  супутниковий 12280/2ц ЧП.INFO відкритий Договір від 05.10.10 №05/10-

ЧП-info 

39.  супутниковий 12320/1ц MUSIC BOX відкритий Договір від 15.07.10 

№UTS/80-2010 

40.  супутниковий 12320/2ц REALTV ESTATE відкритий Договір від 21.10.10 №11/10-

010 

41.  супутниковий 12360/1ц Погода ТБ відкритий Договір від 29.10.10 №П-149-

10/10 

42.  супутниковий 12360/2ц RU Music відкритий Договір від 15.07.10 №400 

43.  супутниковий 12400/1ц Гумор ТБ відкритий Договір від 01.02.11 №400/71 

44.  супутниковий 12400/2ц ЕКО-TV відкритий Договір від 15.07.10 №400 

45.  супутниковий 12440/1ц ТОВ „Світ ТВ” відкритий Договір від 01.02.11 №0485-К 

46.  супутниковий 12440/2ц Сарафан відкритий Договір від 15.07.10 №400 

47.  супутниковий 12480/1ц Беларусь ТБ відкритий Договір від 15.07.10 №400 

48.  супутниковий 12480/2ц CNL-TV відкритий Договір від 05.10.10 №05/10 
 

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  

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення   /підпис/  Л. Запорожець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


