
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1627 

 

11.09.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 
 

Про заяву ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-

СТБ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення (НР № 1311-м від 05.12.1997) 

 

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Міжнародний 

Медіа Центр-СТБ», м. Київ (місцезнаходження: вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 

03113; голова правління Володимир Володимирович Бородянський), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1311-м від 05.12.1997 (ефірне 

загальнонаціональне телебачення, мережа з 66 каналів, обсяг мовлення – по 24 

години на добу, крім 12 ТВК у м. Комунарську – 20 годин на добу у відрізках 

часу) у зв’язку зі збільшенням потужності передавача: у м. Дніпропетровську на 

23 ТВК з 0,5 кВт до 1,0 кВт, у м. Чернівцях на 22 ТВК з 0,1 кВт до 0,5 кВт, у   

м. Нікополі на 26 ТВК з 0,01 кВт до 0,1 кВт  та зміною території розповсюдження 

програм у зазначених населених пунктах, керуючись статтями 12, 23, 24, 28, 31, 35 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону 

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

враховуючи висновки УДЦР: № 313-12-0057125, № 313-12-0032438, № 310-73-

0060648, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 25.06.2013) до ліцензії на 

мовлення НР № 1311-м від 05.12.1997 ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»,  

м. Київ, у зв’язку зі збільшенням потужності передавача: у м. Дніпропетровську на 

23 ТВК з 0,5 кВт до 1,0 кВт, у м. Чернівцях на 22 ТВК з 0,1 кВт до 0,5 кВт, у   

м. Нікополі на 26 ТВК з 0,01 кВт до 0,1 кВт  та зміною території розповсюдження 

програм у зазначених населених пунктах, зазначивши: 

- докладні характеристики каналу мовлення:  у м. Дніпропетровську на 23 ТВК, 

у м. Чернівцях на 22 ТВК, у м. Нікополі на 26 ТВК – згідно з додатком до рішення. 

2. 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 ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-

СТБ», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які: 



- не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності 

передавача: у м. Дніпропетровську на 23 ТВК з 0,5 кВт до 1,0 кВт, у м. Чернівцях 

на 22 ТВК з 0,1 кВт до 0,5 кВт, у м. Нікополі на 26 ТВК з 0,01 кВт до 0,1 кВт – у 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна території розповсюдження 

програм у м. Дніпропетровську, у м. Чернівцях, у м. Нікополі – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне загальнонаціональне телебачення, 

мережа з 66 каналів, обсяг мовлення – по 24 години на добу, крім 12 ТВК у  

м. Комунарську – 20 годин на добу у відрізках часу), з урахуванням раніше 

сплаченої суми, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n - згідно з додатком до рішення, розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати  ПрАТ 

«Міжнародний Медіа Центр-СТБ», м. Київ, переоформлені додатки 1, 6 до ліцензії 

на мовлення НР № 1311-м від 05.12.1997. 

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

НР № 1311-м від 05.12.1997 ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», м. Київ, 

додатки 1, 6 (дата видачі додатків 25.06.2013) вважаються недійсними та 

вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного 

розвитку, правового забезпечення. 

6. 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 
 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

11.09.2013 № 1627  

_ 

Докладні характеристики каналу мовлення: у м. Дніпропетровську на 23 ТВК,  

у м. Чернівцях на 22 ТВК, у м. Нікополі на 26 ТВК  

ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлен-

ня  

Потуж-

ність 

передава-

ча (кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

n коефіцієнт, який 

враховує 

територіальні 

особливості 

розповсюдження 

програм  

1.  

м. Дніпропетровськ,  

вул. Телевізійна, 3 
23 1,0 

м. Дніпропетровськ (міськрада), 

м. Дніпродзержинськ 

(міськрада), 

м. Новомосковськ та прилеглі 

райони: Дніпропетровський, 

Новомосковський, 

Синельниківський, 

Солонянський, Петриківський 

 

 

200 

2.  Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, 

вул. Карла Лібкнехта, 113-а 

26 0,1 
м. Нікополь та Нікопольський 

район 

 

30 

3.  

м. Чернівці, 

вул. Білецька, 6 
22 0,5 

м. Чернівці та прилеглі райони: 

Герцаївський, Глибоцький, 

Заставнівський, Кіцманський, 

Новоселицький, 

Сторожинецький, Хотинський 

 

 

 

100 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 
 

 

 

Начальник управління бухгалтерської служби  

– головний бухгалтер      /підпис/  Т. Стороженко 

 


