
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2697 

 

23.11.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 45 

 

Про заяву ТОВ ТРК “Такт”,  

м. Татарбунари Одеської обл.,  

щодо переоформлення  

ліцензії провайдера програмної послуги 

(НР № 0130-п від 16.07.2003) 
 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

Телерадіокомпанії “Такт”, м. Татарбунари Одеської обл. (місцезнаходження 

юридичної особи: вул. Пушкіна, буд. 3-а, кв. 37, м. Татарбунари Одеської обл., 

68100; керівник Костянтин Станіславович Москаленко), про переоформлення 

ліцензії провайдера програмної   послуги  НР  № 0130-п  від 16.07.2003  у  

зв’язку  зі зміною керівника, зменшенням кількості головних (базових) станцій, 

збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 47, кількості програм до 

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

для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 

39, 40, 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 

Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення” і рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 

23.02.2011 № 360, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 11.12.2009) до 

ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0130-п від 16.07.2003                        

Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанії “Такт”,                              

м. Татарбунари Одеської обл., у зв’язку зі зміною керівника, зменшенням 

кількості головних (базових) станцій, збільшенням ресурсу багатоканальної 

телемережі до 47 каналів, кількості програм до 49, зміною загальної концепції 

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

абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії: 

- ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової 

технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до 

рішення 49 програм – 47 каналів; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретранслятора, передавача 

мультиплексу – вул. Пушкіна, буд. 3-а, кв. 37, м. Татарбунари Одеської обл. 

2. Затвердити ТОВ ТРК “Такт”, м. Татарбунари Одеської обл., пакет 

(перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до 

рішення. 



3. Затвердити ТОВ ТРК “Такт”, м. Татарбунари Одеської обл., загальну 

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

(пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення. 

4. Провайдер програмної послуги ТОВ ТРК “Такт”, м. Татарбунари 

Одеської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання 

програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити 

програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм. 

5. 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 ТРК “Такт”, м. Татарбунари 

Одеської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна керівника, кількості головних (базових) станцій, 

збільшення ресурсу, кількості програм, зміна загальної концепції (принципи, 

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

у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ ТРК “Такт”, м. Татарбунари Одеської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 

ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0130-п від 16.07.2003. 

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0130-п від 16.07.2003 ТОВ ТРК “Такт”,  

м. Татарбунари Одеської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 

11.12.2009) вважаються недійсними та вилучаються. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, науково-

технічного і частотного розвитку  та правового забезпечення. 

      9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Фартушного. 

 
Перший заступник голови 

Національної ради                            /підпис/        О. Головатенко   

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/                           Л. Мудрак 



Додаток 

до рішення Національної ради 

23.11.2011 № 2697 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

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

передбачено надавати ТОВ ТРК “Такт”, м. Татарбунари Одеської обл., у складі програмної 

послуги у м. Татарбунарах, смт Сараті, с. Зорі, с. Кулевчі, с. Дмитрівці Одеської обл. у межах 

території розташування багатоканальної телемережі 
 

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді): 

№ 

з/п 

Канал 

(ТВК) 

прийо

му 

Програма 

1.  41 НТКУ/ ТОВ „ТРК „Ера”  
2.  11 ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ  
3.  29 АТЗТ „УНТК”  
4.  36 ТОВ „МК ТРК „ІСТV” 
5.  64 ТОВ „ТРК „Україна”  
6.  44 ТОВ „Телестудія „Служба Інформації”  
7.  24 ПІІ у формі ТОВ “ТРК «НБМ” 
8.  52 Одеська ОДТРК 

 

Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги: 
№ 

з/

п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюд

ження 

(доступ) – 

відкритий 

або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

9.  супутниковий РАДА відкритий Договір № 384 від 07.04.2005 

10.  супутниковий tonis відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

11.  супутниковий С, Ти вдома відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

12.  супутниковий Новий канал відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

13.  супутниковий ТЕТ відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

14.  супутниковий Україна відкритий Договір № 145/55-Н від 31.12.2010 

15.  супутниковий М1 відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

16.  супутниковий ДКП ТРК “Київ” відкритий Договір № 133 від 21.04.2005 

17.  супутниковий КРТ відкритий Договір № 284 від 11.04.2005 

18.  супутниковий К1 відкритий Договір № 348-К1 від 01.01.2011 

19.  супутниковий К2 відкритий Договір № 348-К2 від 01.01.2011 

20.  супутниковий Enter–фільм відкритий Договір № 348-Р-Ф-М від 01.11.2005 

21.  супутниковий MUSIC відкритий Договір № 348-Р-Ф-М від 01.11.2005 

22.  супутниковий O-TV відкритий Договір № 277 від 01.05.2003 

23.  супутниковий Мега відкритий Договір № 348-С від 01.05.2010 

24.  супутниковий 24 відкритий Договір № 30-10.2006/93 від 30.10.2006 

25.  супутниковий SHOPPING-TV відкритий Договір № 01-10/10 від 01.10.2010 

26.  супутниковий Глас відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

27.  супутниковий Ru Music відкритий Договір № 03/02/05 від 01.03.2005 

28.  супутниковий ТВі відкритий Договір № 143/57-Н від 01.10.2009 

29.  супутниковий ФУТБОЛ відкритий Договір № 145/55-Н від 31.12.2010 

30.  супутниковий ТОВ „Світ ТВ” відкритий Договір № 0274-К від 01.10.2009 

31.  супутниковий РТР-Планета відкритий Договір № 348-Р-Ф-М від 01.11.2005 

32.  супутниковий RTVi відкритий Договір № 56/08 від 01.01.2008 

33.  супутниковий Наше кино відкритий Договір № 56/08 від 01.01.2008 

34.  супутниковий Детский Мир/ Телеклуб відкритий Договір № 56/08 від 01.01.2008 



35.  супутниковий TV-1000 East (6.00-23.00) відкритий Договір № 143/23/3-Н від 01.01.2007 

36.  супутниковий Viasat History відкритий Договір № 143/23/3-Н від 01.01.2007 

37.  супутниковий Viasat Explorer відкритий Договір № 143/23/3-Н від 01.01.2007 

38.  супутниковий НТВ-Мир відкритий Договір № 56-НТВ від 01.01.2007 

39.  супутниковий Дом кино відкритий Договір № 348 Д-Т-В від 01.07.2007 

40.  супутниковий Карусель відкритий Договір № 348 Д-Т-В від 01.07.2007 

41.  супутниковий Время:далекое и близкое відкритий Договір № 348 Д-Т-В від 01.07.2007 

42.  супутниковий National Geographic Channel відкритий Договір № 181-10 NGC від 13.07.2010 

43.  супутниковий СNL TV відкритий Договір № 41/-09 від 01.10.2009 

44.  супутниковий Discovery Channel відкритий Договір № 143/D-09 від 01.09.2009 

45.  супутниковий Animal Planet відкритий Договір № 143/D-09 від 01.09.2009 

46.  супутниковий Oxoта и рыбалка відкритий Договір № СТ-348 від 01.10.2009 

47.  супутниковий Здоровое телевидение відкритий Договір № СТ-348 від 01.10.2009 

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та 

право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника. 

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на 

території України. 

Провайдер програмної послуги ТОВ ТРК “Такт”, м. Татарбунари Одеської обл., 

зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної 

програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної 

послуги до всіх пакетів програм. 

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною 

послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом. 

 
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 
 

 


