
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1475 

 

18.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 

 

Про заяву ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ТРК «КАНАЛ-402», м. Івано-Франківськ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 1573-м від 31.03.2008, кабельне, 

логотип: «К-402») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«КАНАЛ-402», м. Івано-Франківськ (місцезнаходження: вул. Чорновола, буд. 99, 

м. Івано-Франківськ, 76018; директор Ігор Мирославович Данильців), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1573-м від 31.03.2008 у 

багатоканальних телемережах КП «Ефір», м. Івано-Франківськ (кабельне 

мовлення, логотип: «К-402»), у зв’язку зі зміною місцезнаходження, адреси студії, 

власників, складу редакційної ради, збільшенням операторів телекомунікацій до 3, 

кількості провайдерів програмної послуги до 2, кількості головних станцій до 3, 

території розповсюдження програм, кількості домогосподарств до 224218, ресурсу 

багатоканальної телемережі до 5 каналів, керуючись статтями 31, 35 Закону 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми 

ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 

року за № 41/24818, офіційними даними Державної служби статистики на 

01.01.2014 (чисельність наявного населення України), Національна рада 

 

вирішила: 

 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1573-м від 31.03.2008 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КАНАЛ-402», м. Івано-Франківськ, у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження, адреси студії, власників, складу редакційної 

ради, збільшенням операторів телекомунікацій до 3, кількості провайдерів 

програмної послуги до 2, кількості головних станцій до 3, території 



розповсюдження програм, кількості домогосподарств до 224218, ресурсу 

багатоканальної телемережі до 5 каналів, зазначивши в ліцензії: 

- канали мовлення – згідно з додатком до рішення; 

- оператори телекомунікацій - згідно з додатком до рішення; 

- провайдери програмної послуги - згідно з додатком до рішення; 

- територія розповсюдження програм – згідно з додатком до рішення; 

- кількість домогосподарств – згідно з додатком до рішення; 

- адреса студії - вул. Чорновола, буд. 99, м. Івано-Франківськ. 

2. Управлінню фінансової та 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 «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КАНАЛ-402», м. Івано-Франківськ, 

плату за внесення змін до ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження, 

адреси студії, власників, складу редакційної ради, збільшення операторів 

телекомунікацій, кількості провайдерів програмної послуги, кількості головних 

станцій, кількості домогосподарств, ресурсу багатоканальної телемережі – 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. Івано-Франківськ, м. 

Калуш, м. Коломия Івано-Франківської обл.) з урахуванням раніше сплаченої 

суми, обсягу мовлення – по 24 години на добу, коефіцієнтів врахування кількості 

населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах 

адміністративно-територіальних одиниць: N= 50 для м. Івано-Франківська,  

N= по 25 для м. Коломиї, м. Калуша Івано-Франківської обл., розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення. 

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

ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КАНАЛ-402», м. Івано-

Франківськ, переоформлену ліцензію на мовлення на новому бланку. Строк дії 

ліцензії залишається без змін – до 31.03.2018. 

4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення на новому бланку                    

ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КАНАЛ-402», м. Івано-

Франківськ, попередній бланк ліцензії вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

 

 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

18.12.2014 № 1475 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 
№ 

з/п 

Оператор телекомунікацій Провайдер 

програмної послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвер-

тації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Кількість 

домогоспо-

дарств 

Територія розповсюдження 

програм (в межах території 

розташування багатоканальних 

телемереж) 

1.  ТОВ ТРК «Діскавері»,  

м. Івано-Франківськ 

ТОВ 

«Телерадіокомпанія 

«Галстрім», м. Івано-

Франківськ 

вул. Галицька, 124-а, 

м. Івано-Франківськ 

28,  

S25/4ц 

2 87319 м. Івано-Франківськ у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ ТРК «Діскавері»,                       

м. Івано-Франківськ 

2.  ПП «Телерадіокомпанія 

«НТК», м. Коломия Івано-

Франківської обл. 

вул. Січових 

Стрільців, буд. 23,  

м. Коломия Івано-

Франківської обл. 

S25/4ц 1 23596 м. Коломия Івано-Франківської 

обл. у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ПП 

«Телерадіокомпанія «НТК»,  

м. Коломия Івано-Франківської 

обл. 

3.  ТОВ «Ланет Україна», м. Київ ТОВ «ЛАНЕТ 

НЕТВОРК», м. Київ 

вул. Василя Стуса, 

15-а, м. Івано-

Франківськ 

S30 1 87319 м. Івано-Франківськ у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «Ланет Україна», м. Київ 

4.  вул. Підвальна,  

буд. 4, м. Калуш 

Івано- 

Франківської обл. 

S30 1 25984 м. Калуш Івано-Франківської 

обл. у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «Ланет 

Україна», м. Київ 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 
 


