
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 177 

 

12.02.2014                                                       м. Київ                                              Протокол № 4 

 

Про заяву ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”,  

м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення (НР № 0001-м від 29.07.2004) 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіоорганізація „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ (місцезнаходження:               

вул. Воровського, буд. 22, Літера А, м. Київ, 01601; генеральний директор Ольга 

Миколаївна Задорожна), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0001-м 

від 29.07.2004 (ефірне загальнонаціональне телебачення з використанням 27 

каналів у 27 містах, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною 

керівника, місцезнаходження передавачів: у м. Миколаєві на 47 ТВК, у  

м. Ужгороді на 47 ТВК, у м. Херсоні на 38 ТВК, уточненням місцезнаходження 

передавачів: у м. Львові на 47 ТВК, у м. Тернополі на 47 ТВК, у м. Житомирі на 

47 ТВК, уточненням операторів телекомунікацій, керуючись статтями 31, 28 та 35 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

враховуючи дозволи УДЦР: № ТБ-18-0098171, № ТБ-48-0098177, № ТБ-65-

0098184, № ТБ-46-0098176, № 61-0098182, висновок УДЦР № 313-21-0044849, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0001-м від 29.07.2004 

Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіоорганізація „Мульті Медіа 

Сервіс”, м. Київ, у зв’язку зі зміною керівника, місцезнаходження передавачів:  у 

м. Миколаєві на 47 ТВК, у м. Ужгороді на 47 ТВК, у м. Херсоні на 38 ТВК, 

уточненням місцезнаходження передавачів: у м. Львові на 47 ТВК, у                           

м. Тернополі на 47 ТВК, у м. Житомирі на 47 ТВК, зазначивши: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

2. Оператори телекомунікацій: Концерн РРТ, РТПЦ АР Крим, Одеський 

ОРТПЦ, Харківський ОРТПЦ, ПП «РПЦ ТРК «Ефір», м. Житомир. 

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 „Телерадіоорганізація „Мульті 

Медіа Сервіс”, м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна керівника, місцезнаходження передавачів: у             

м. Миколаєві на 47 ТВК, у м. Ужгороді на 47 ТВК, у м. Херсоні на 38 ТВК, 

уточнення місцезнаходження передавачів: у м. Львові на 47 ТВК, у                            

м. Тернополі на 47 ТВК, у м. Житомирі на 47 ТВК – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ „Телерадіоорганізація „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, переоформлену 

ліцензію на мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – 

до 29.07.2014. 

5. При видачі ТОВ „Телерадіоорганізація „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, 

переоформленої ліцензії на мовлення на новому бланку, попередній бланк ліцензії 

вважається недійсним та вилучається. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення, науково-

технічного і частотного розвитку. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 
 
 

Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Т.в.о. відповідального секретаря  

Національної ради     /підпис/  М. Фартушний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення Національної ради 

12.02.2014 № 177 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ „Телерадіоорганізація „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ, 

 у м. Миколаєві на 47 ТВК, у м. Ужгороді на 47 ТВК, у м. Херсоні на 38 ТВК, у м. Львові на 

47 ТВК, у м. Тернополі на 47 ТВК, у м. Житомирі на 47 ТВК 
 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

передавача 

Канал 

мовлення 

(ТВК) 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 
  

1.  м. Житомир,  

вул. Щорса, 236 

47 1,0 м. Житомир та прилеглі райони 
  

2. м. Ужгород,  

вул. Кримська, 24-а,  

вишка КРРТ 

47 1,0 м. Ужгород та прилеглі райони 
 

3. м. Львів,  

вул. Високий замок, 9 

47 1,0 м. Львів та прилеглі райони 
 

4. м. Миколаїв,  

пр-т Леніна, 24-р 

47 1,0 м. Миколаїв та прилеглі райони 
 

5. м. Херсон,  

вул. Перекопська, 5 

38 1,0 м. Херсон та прилеглі райони 
 

6. Тернопільська обл.,  

с. Лозова,  

вул. Польова, 17 

47 1,0 м. Тернопіль та прилеглі райони 
 


