
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1736 

 

18.09.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 24 
 

Про заяву ПП «ТРК «РЕГІОН»,  

м. Синельникове Дніпропетровської обл.,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 1737-м від 05.02.2013) 

Юридична адреса: вул. Кримська, буд. 86,  

м. Синельникове Дніпропетровської обл., 52500 
 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської обл. 

(місцезнаходження: вул. Кримська, буд. 86, м. Синельникове Дніпропетровської 

обл., 52500; директор Юлія Ігорівна Скасків), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 1737-м від 05.02.2013 у багатоканальних телемережах  

ТОВ «Горизонт», м. Дніпропетровськ, ТОВ ТРК «Телевідео-С»,  

м. Дніпропетровськ, ТОВ «Дніпропетровські цифрові комунікації»,  

м. Дніпропетровськ (кабельне мовлення, телебачення, логотип: «земна куля в 

бузковому обрамленні на фоні веселки»), у зв’язку зі збільшенням кількості 

каналів мовлення до 5, ресурсу багатоканальних телемереж до 5 каналів, кількості 

головних станцій до 5, кількості операторів телекомунікацій до 4, кількості 

провайдерів програмної послуги, території розповсюдження програм, кількості 

домогосподарств до 873078, 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», офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2013 (чисельність наявного 

населення України), Національна рада 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 6, 8 (дата видачі додатків 16.08.2013) до ліцензії 

на мовлення НР № 1737-м від 05.02.2013 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської обл., у 

зв’язку зі збільшенням кількості каналів мовлення до 5, ресурсу багатоканальних 

телемереж до 5 каналів, кількості головних станцій до 5, кількості операторів 

телекомунікацій до 4, кількості провайдерів програмної послуги, території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств до 873078, зазначивши в 

ліцензії: 

- ресурс багатоканальних телемереж – згідно з додатком до рішення; 

- канали мовлення – згідно з додатком до рішення; 

- кількість домогосподарств – згідно з додатком до рішення; 



- територія розповсюдження програм – згідно з додатком до рішення; 

- місцезнаходження головних станцій – 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 ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської обл., плату за внесення змін до 

ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення кількості каналів 

мовлення, ресурсу багатоканальних телемереж, кількості головних станцій, 

кількості операторів телекомунікацій, кількості провайдерів програмної послуги, 

кількості домогосподарств – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: зміна (збільшення) території 

розповсюдження програм – провести новий розрахунок розміру ліцензійного 

збору (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах 

території розташування багатоканальної телемережі) – м. Дніпропетровськ,  

м. Новомосковськ, смт Ювілейне Дніпропетровської обл.) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення – по 24 год./добу, коефіцієнтів врахування 

кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах 

адміністративно-територіальних одиниць: N= 200 для м. Дніпропетровська,  N= 25 

для м. Новомосковська, N= 5 для смт Ювілейного, розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

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

ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської 

обл., переоформлені додатки 1, 6, 8 до ліцензії на мовлення НР № 1737-м від 

05.02.2013. 

4. При видачі ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Синельникове 

Дніпропетровської обл., переоформлених додатків 1, 6, 8 до ліцензії на мовлення 

НР № 1737-м від 05.02.2013 додатки 1, 6, 8 (дата видачі додатків 16.08.2013) 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного 

розвитку та 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  

18.09.2013 № 1736 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Синельникове Дніпропетровської обл. 
 

№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головних станцій 

Канали 

мовлення 

Кількість 

домогосподарств 

на території 

розповсюдження 

програм 

Ресурс 

багатока-

нальної 

мережі 

Територія розташування 

багатоканальної телемережі 

(територія розповсюдження 

програми) 

1.  ТОВ «Горизонт», 

м. Дніпропетровськ 

ТОВ «Горизонт», 

м. Дніпропетровськ 

вул. Донецьке шосе, 

буд. 2, 

вул. Ладожська,  

буд. 2-а, 

м. Дніпропетровськ 

S 30 6874 1 м. Дніпропетровськ у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«Горизонт»,  

м. Дніпропетровськ 

2.  ТОВ ТРК 

«Телевідео-С», 

м. Дніпропетровськ 

ТОВ ТРК «Телевідео-

С», 

м. Дніпропетровськ  

ж/м Тополя – 3,  

буд. 8, 

м. 

Дніпропетровськ 

S 34, 

56/13ц 

61505 2 м. Дніпропетровськ у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ ТРК «Телевідео-С»,  

м. Дніпропетровськ 

3.  ТОВ 

«Дніпропетровські 

цифрові комунікації», 

м. Дніпропетровськ 

ТОВ «Дніпропетровські 

цифрові комунікації»,  

м. Дніпропетровськ 

вул. Леваневського, 

буд. 10,  

м. Дніпропетровськ 

 

S 30 386346 1 м. Дніпропетровськ у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «Дніпропетровські 

цифрові комунікації»,  

м. Дніпропетровськ 

4.  ТОВ «ТЕЛЕСВІТ»,  

м. Київ 

ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»,  

м. Київ 

просп. Правди,  

буд. 29,  

м. Дніпропетровськ  

22 418353 1 м. Дніпропетровськ,                                                                                                     

м. Новомосковськ, смт 

Ювілейне Дніпропетровської 

обл. у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», 

м. Київ 

 

Начальник управління 

науково-технічного і частотного розвитку      /підпис/   Т. Мироненко 


