
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 788 

 

11.06.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про заяви ТОВ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ», 

м. Чернівці, щодо переоформлення та 

продовження строку дії ліцензії провайдера 

програмної послуги (НР № 0341-п від 22.06.2005, 

ММДС) 
 

Розглянувши заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ», м. Чернівці (місцезнаходження 

юридичної особи: вул. Головна, буд. 246, м. Чернівці, 58000; директор Віталій 

Євгенович Сирніков), про переоформлення у зв’язку зі зміною загальної 

концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам), уточненням території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі, та продовження строку дії ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0341-п від 22.06.2005, керуючись Законами України 

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

телебачення і радіомовлення», рішенням Національної ради від 06.11.2014               

№ 1187 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби 

статистики на 01.01.2014 (чисельність наявного населення України), 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0341-п від 

22.06.2005 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕКОМІНФОРМ», м. Чернівці, у зв’язку зі зміною загальної концепції 

(принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам), уточненням території розташування (прийому) багатоканальної 

телемережі, та продовжити строк дії ліцензії провайдера програмної послуги                          

НР № 0341-п від 22.06.2005 шляхом видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги на новому бланку, на підставі наданої інформації: 

- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням 

технології ММДС, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку 

до рішення 39 програм – 37 каналів; 

- оператор телекомунікацій – ТОВ «ММДС-Чернівці», м. Чернівці; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача 

мультиплексу – вул. Білецька, буд. 6, м. Чернівці; 

- строк дії ліцензії – 10 років. 



2. Затвердити ТОВ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ», м. Чернівці, загальну концепцію 

(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), 

згідно з додатком до рішення. 

3. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послуги                               

ТОВ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ», м. Чернівці, зазначити: 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –                          

м. Чернівці; 

- загальна кількість програм програмної послуги – 39, із них вітчизняних 

програм – 39; 

- технологія розповсюдження програм – ММДС. 

4. 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 «ТЕЛЕКОМІНФОРМ», м. Чернівці: 

4.1.  плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору 

(перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), уточнення території 

розташування (прийому) багатоканальної телемережі – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

4.2.  ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії провайдера 

програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм –                      

м. Чернівці (міськрада); кількість програм – 39, кількість вітчизняних програм – 

39, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження 

програм N= 50, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 

5. Здійснити видачу ліцензії провайдера програмної послуги за умови 

сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0341-п від 22.06.2005. При видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги з продовженим строком дії попередня ліцензія 

провайдера програмної послуги НР № 0341-п від 22.06.2005 вважається 

недійсною. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/            О. Герасим’юк 
 
 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

11.06.2015 № 788 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги  

ТОВ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ», м. Чернівці, у складі програмної послуги в м. Чернівцях у 

межах території прийому багатоканальної телемережі з використанням технології ММДС 

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№  

з/п 

Канал  

прийому 

Канали  

конвертації 

Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий 2528/1 ТЕТ кодований Договір від 01.01.2015 №1115169 

2.  супутниковий 2528/2 КРТ кодований Договір від 01.03.2008 б/н 

3.  супутниковий 2528/3 РАДА кодований Договір від 26.02.2015 №1423 

4.  супутниковий 2528/4 ЕСПРЕСО ТV кодований Договір від 01.01.2015 №035Р 

5.  супутниковий 2528/6 НЛО.TV кодований Договір від 25.12.2014 

№УНІ022263/2014 

6.  супутниковий 2536/1 УТР кодований Договір від 14.03.2005 №106 

7.  супутниковий 2536/2 К1 кодований Договір від 01.09.2008 №322-К1  

8.  супутниковий 2536/3 К2 кодований Договір від 01.01.2008 №322-К2  

9.  супутниковий 2536/4 2+2 кодований Договір від 01.01.2015 №1115169 

10.  супутниковий 2536/5 бігуді кодований Договір від 01.01.2015 №1115169 

11.  МХ-2 2536/6 Індиго tv кодований Договір від 25.12.2014 

№УНІ022263/2014 

12.  супутниковий 2552/6 Максі-ТВ кодований Договір від 01.10.2007 №01-10/7-07/Д  

13.  супутниковий 2560/1 ТОВ «Телеканал 

«МЕГА» 

кодований Договір від 01.09.2008 №322-С  

14.  супутниковий 2568/3 NEWS ONE кодований Договір від 01.04.2015 №010/15-1-л  

15.  супутниковий 2568/4 УНІАН кодований Договір від 01.01.2015 №1115169 

16.  супутниковий 2568/6 24 кодований Договір від 01.06.2011 №20.6.2011-13  

17.  супутниковий 2576/4 QTV кодований Договір від 12.02.2009 №194/09  

18.  супутниковий 2584/1 O-TV кодований Договір від 01.01.2006 №441 

19.  МХ-5 2584/6 Чернівецька ОДТРК кодований Договір від 10.03.2015 №38 

20.  6 2632/1 Національна 

телекомпанія України 

/ ТОВ "ТРК "ЕРА" 

кодований Договір від 27.05.2012 №28-05-К/Е12 / 

Договір від 08.05.2014 №28/13 

21.  супутниковий 2632/2 ICTV кодований Договір від 01.07.2007 №ВМ-01-07-07  

22.  супутниковий 2632/3 ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2006 №322 

23.  супутниковий 2632/4 С – Можливо все! кодований Договір від 01.07.2007 №349/07  

24.  супутниковий 2632/5 1+1 кодований Договір від 01.01.2015 №1115169 

25.  34 2632/6 Чернівецька ОДТРК / 

ТОВ 

«Телерадіокомпанія 

«ТВА» 

кодований Договір від 10.03.2015 №38 / Договір 

від 01.01.2009 б/н 

26.  супутниковий 2640/1 ZOOM кодований Договір від 31.08.2007 б/н  

27.  супутниковий 2640/2 ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ 

М’ЮЗІК» 

кодований Договір від 27.02.2015 №256 

28.  супутниковий 2640/5 М2 кодований Договір від 28.08.2007 №592-К  

29.  супутниковий 2640/6 MUSIC BOX кодований Договір від 13.03.2015 №11 

30.  супутниковий 2648/3 Малятко-TV кодований Договір від 01.02.2012 №454 

31.  супутниковий 2648/4 ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2015 №1115169 

32.  37 2664/1 ТОВ «Міська ТРК 

«Чернівці» 

кодований Договір від 01.01.2009 б/н  

33.  супутниковий 2664/2 Україна кодований Договір від 25.12.2014 

№УНІ022263/2014 

34.  супутниковий 2664/3 НТН кодований Договір від 01.09.2009 №322-НТН  

35.  супутниковий 2664/4 М1 кодований Договір від 28.08.2007 №592-К  

36.  52 2664/5 5 кодований Договір від 01.12.2005 №431/2005  

37.  супутниковий 2664/6 ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 15.06.2006 №183/2006  

 

 



Загальна кількість програм програмної послуги – 39, кількість вітчизняних програм – 

39. 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення                /підпис/          Р. Кіфлюк 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю       /підпис/ Т. Мироненко 

 

Начальник управління  

ліцензування                                                                                   /підпис/          Л. Запорожець 

 


