
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 378 

 

19.02.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 8 

 

Про заяву ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ 

СПОРТ - ТУР», м. Київ, щодо видачі  

ліцензії провайдера програмної послуги 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ - ТУР», м. Київ 

(місцезнаходження юридичної особи: вул. Хрещатик, буд. 48-б, м. Київ, 01601; 

директор Віктор Васильович Самойленко), про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» та Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 28.12.2011 

№ 2979, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2012 

(чисельність наявного населення України), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ - ТУР», м. Київ, ліцензію провайдера програмної 

послуги, зазначивши в ліцензії: 

- максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з 

використанням супутникової платформи за технологією DTH, яка 

використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 7 програм 

– 7 каналів; 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –

територія України; 

- оператор телекомунікацій – ТОВ «Поверхность – Супутникові 

Комунікації», м. Київ; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, 

передавача мультиплексу – вул. Мельникова, буд. 42, м. Київ; 

- супутниковий ретранслятор – Eutelsat 36° Сх. Д., оператор 

супутникового ретранслятора – ТОВ «Татуїн», м. Вінниця, орбітальна позиція – 

36° Сх. д., частота прийому пакету програм – 12168,62 МГц, символьна 

швидкість – 27500 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) – ¾, 

поляризація – права кругова, умови розповсюдження програм – у кодованому 

вигляді, система кодування «Viaccess»; 

- строк дії ліцензії – 10 років. 



2. Затвердити ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ - ТУР», м. Київ, загальну 

концепцію добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги, 

згідно з додатком до рішення. 

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 «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ - 

ТУР», м. Київ, ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної 

послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – територія України; 

коефіцієнт покриття території України відповідним сигналом k=1; кількість 

програм – 7, кількість вітчизняних програм – 7, розмір мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

4. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ 

- ТУР», м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги. 

5. Внести ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ - ТУР», м. Київ, до Державного 

реєстру телерадіоорганізацій України. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, науково - 

технічного і частотного розвитку та правового забезпечення. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Є. Баранова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

19.02.2013 № 378 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги 

ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ - ТУР», м. Київ, у складі програмної послуги на території 

України у межах території розповсюдження програм 

 
№ 

з/п 

Канал  

прийому 

Програми Параметри супутникового 

каналу (супутник; частота, 

МГц; поляризація; символьна 

швидкість, Ксимв./сек.) 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий РАДА Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 31.01.2013 №1246 

2.  супутниковий Спорт 1 Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 22.01.2013 №43 

3.  супутниковий Спорт 2 Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 22.01.2013 №43 

4.  супутниковий UKRAINIAN 

FASHION UF 

Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 01.02.2013 №Ф-086 

5.  супутниковий A ONE Ukraine Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 01.02.2013 №А-176 

6.  супутниковий BUSINESS Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 01.02.2013 №138 

7.  супутниковий ЧП.INFO Eutelsat 36° Сх. Д.; 12168,62; 

кругова права; 27500 

Договір від 04.02.2013 

№03/2013-С 

 

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. 

 

 

Начальник контрольно-  

аналітичного управління      /підпис/ О. Левчук 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення   /підпис/ Л. Запорожець 
 

 


