
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 90 

 

22.01.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 
Про заяву ПРАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», 

м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00291-м від 23.10.2001) 

(ефірне, логотип: «ІНТЕР») 

 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ (місцезнаходження: вул. Дмитрівська, 30,      

м. Київ, 01054; голова правління Єгор Андрійович Бенкендорф), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00291-м від 23.10.2001 (ефірне 

загальнонаціональне телебачення, телемережа з 389 каналів у 24 областях 

України та АР Крим, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі 

зміною технічних характеристик мовлення та місцезнаходження передавачів, 

керуючись статтями 12, 24, 27, 28, 31, 35 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновки УДЦР  

№ 304-73-0062382, № 310-26-0057923, № 310-23-0073142, № 304-23-0062381, 

№ 310-46-0057927, № 310-73-0057935, № 318-18-0067642, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додаток 3 (дата видачі додатка 21.10.2014) до ліцензії на 

мовлення НР № 00291-м від 23.10.2001 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, у зв’язку зі зміною номеру 

каналу мовлення з 44 ТВК на 40 ТВК та уточненням території розповсюдження 

програм у с. Річці Косівського району Івано-Франківської обл., зміною номеру 

каналу мовлення з 28 ТВК на 26 ТВК та місцезнаходження передавача, 

уточненням території розповсюдження програм у смт Куйбишевому 

Запорізької обл., зміною номеру каналу мовлення з 38 ТВК на 25 ТВК та 

уточненням місцезнаходження передавача у смт Новомиколаївці Запорізької 

обл., зміною номеру каналу мовлення з 35 ТВК на 22 ТВК в с. Лімній 

Турківського району Львівської обл., зміною номеру каналу мовлення з 2 ТВК 

на 5 ТВК та потужності передавача у с. Долішньому Шепоті Вижницького 

району Чернівецької обл., зміною номеру каналу мовлення з 8 ТВК на 5 ТВК у 

с. Чунькові Заставнівського району Чернівецької обл., зміною 

місцезнаходження передавача у м. Бердичеві Житомирської обл. на 30 ТВК, 

згідно з додатком до рішення. 



2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПРАТ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ІНТЕР», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна номеру каналу мовлення з 44 ТВК на 40 ТВК 

та уточнення території розповсюдження програм у с. Річці Косівського району 

Івано-Франківської обл., зміна номеру каналу мовлення з 28 ТВК на 26 ТВК та 

місцезнаходження передавача, уточнення території розповсюдження програм у 

смт Куйбишевому Запорізької обл., зміна номеру каналу мовлення з 38 ТВК на 

25 ТВК та уточнення місцезнаходження передавача у смт Новомиколаївці 

Запорізької обл., зміна номеру каналу мовлення з 35 ТВК на 22 ТВК у с. Лімній 

Турківського району Львівської обл., зміна номеру каналу мовлення з 2 ТВК на 

5 ТВК та потужності передавача у с. Долішньому Шепоті Вижницького району 

Чернівецької обл., зміною номеру каналу мовлення з 8 ТВК на 5 ТВК у             

с. Чунькові Заставнівського району Чернівецької обл., зміною 

місцезнаходження передавача у м. Бердичеві Житомирської обл. на 30 ТВК – у 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ПРАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, переоформлений додаток 3 до ліцензії 

на мовлення НР № 00291-м від 23.10.2001. 

4. При видачі переоформленого додатка 3 до ліцензії на мовлення додаток 

3 (дата видачі додатка 21.10.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00291-м від 

23.10.2001 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. Черниша. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

22.01.2015 № 90 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

у с. Річці Косівського району Івано-Франківської обл. на 40 ТВК,  

у смт Куйбишевому Запорізької обл. на 26 ТВК, у смт Новомиколаївці Запорізької обл. на  

25 ТВК, у с. Лімній Турківського району Львівської обл. на 22 ТВК,  

у с. Долішньому Шепоті Вижницького району Чернівецької обл. на 5 ТВК,  

у с. Чунькові Заставнівського району Чернівецької обл. на 5 ТВК,  

у м. Бердичеві Житомирської обл. на 30 ТВК 

ПРАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 

 

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження передавача Частота/ 

канал 

мовлення  

Потужність 

передавача (кВт) 

Територія розповсюдження 

програм 

1.  Івано-Франківська обл.,  

Косівський район, с. Річка 

40 ТВК 0,1 м. Косів та Косівський район 

2.  Запорізька обл., Куйбишевський 

район, смт Куйбишеве,  

вул. Леніна, 1-в 

26 ТВК 0,1 смт Куйбишеве та Куйбишевський 

район 

3.  Запорізька обл., Новомиколаївський 

район, 

смт Новомиколаївка,  

вул. Пролетарська, 1-а 

25 ТВК 0,1 смт Новомиколаївка  

та Новомиколаївський район 

4.  Львівська обл., Турківський район, 

с. Лімна, вежа РТС 

22 ТВК 0,01 с. Лімна 

5.  Чернівецька обл., Вижницький 

район, с. Долішній Шепіт,  

вежа КРРТ 

5 ТВК 0,01 с. Долішній Шепіт 

6.  Чернівецька обл., Заставнівський 

район, с. Чуньків, вежа КРРТ 

5 ТВК 0,01 с. Чуньків 

7.  Житомирська обл., м. Бердичів,  

вул. Піонтковського, 7-у 

30 ТВК 0,1 м. Бердичів та Бердичівський 

район 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

 


