
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1926  

 

26.11.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 37 

 

Про заяву ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ»,  

м. Сторожинець Чернівецької обл.,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00119-м від 20.08.2014) 

(кабельне, логотип: «оригінальне комбіноване позначення «НАШ КАНАЛ», виконане 

літерами української абетки, оригінальним шрифтом. Зображувальна частина являє собою 

графічний елемент у вигляді метелика, що розташований у верхньому лівому кутку 

прямокутника, на якому розміщена словесна частина. Знак виконано у кольорах») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-КУЗНЯ», м. Сторожинець Чернівецької обл. 

(місцезнаходження: вул. Федьковича, 29, м. Сторожинець, Чернівецька обл., 

59000; директор Андрій Ярославович Верхоляк), про переоформлення ліцензії 

на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014 (кабельне місцеве телебачення,           

1 канал IPTV у багатоканальній телемережі ПП ФІРМИ «ФЕНІКС ВТ»,                

м. Чернівці, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною 

характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі, 

керуючись статтями 1, 31, 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 01.01.2015 (чисельність наявного населення України), 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014 (дата 

видачі бланка ліцензії 20.08.2014) та додатки 3, 5 (дата видачі додатків 

20.08.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014 ТОВ «МЕДІА-

КУЗНЯ», м. Сторожинець Чернівецької обл., у зв’язку зі зміною характеристик 

каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (збільшення 

операторів телекомунікацій, провайдерів програмної послуги, території 

розташування (прийому) багатоканальної мережі ПП ФІРМИ «ФЕНІКС ВТ»,                

м. Чернівці), зазначивши в ліцензії: 

- канали мовлення – згідно з додатком до рішення; 

- ресурс багатоканальної телемережі – згідно з додатком до рішення; 

- оператори телекомунікацій - згідно з додатком до рішення; 

- провайдери програмної послуги - згідно з додатком до рішення; 

- адреса головної станції – згідно з додатком до рішення; 

- територія розповсюдження програм – згідно з додатком до рішення; 



- адреса студії – вул. Кармелюка, 116, м. Чернівці. 

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 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ»,  

м. Сторожинець Чернівецької обл., плату за внесення до ліцензії на мовлення 

змін, які: 

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна характеристик каналу 

мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (збільшення 

операторів телекомунікацій, провайдерів програмної послуги) – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території 

розташування (прийому) багатоканальної мережі ПП ФІРМИ «ФЕНІКС ВТ»,                

м. Чернівці - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне 

мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території 

розташування багатоканальних телемереж) –  згідно з додатком до рішення,  з 

урахуванням обсягу мовлення – по 24 години на добу, коефіцієнтів врахування 

кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в 

межах адміністративно-територіальної одиниці:  N= 50 для м. Чернівців, N= 5 

для смт Глибокої, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення та програмної концепції мовлення відповідно до рішення Національної 

ради від 24.07.2014 № 306, враховуючи раніше сплачені кошти. 

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

ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ», м. Сторожинець Чернівецької обл., переоформлені 

ліцензію на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014 та додатки 3, 5 до ліцензії 

на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014.  

4. При видачі ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ», м. Сторожинець Чернівецької обл., 

переоформлених ліцензії на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014 та додатків 

3, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014, попередні ліцензія на 

мовлення НР № 00119-м від 20.08.2014 (дата видачі бланка ліцензії 20.08.2014) 

та додатки 3, 5 (дата видачі додатків 20.08.2014) до ліцензії на мовлення 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

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  

26.11.2015 № 1926  

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «МЕДІА-КУЗНЯ», м. Сторожинець Чернівецької обл. 

№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Місцезнаходжен-

ня 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвер-

тації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Територія розповсюдження 

програм (в межах території 

розташування багатоканальних 

телемереж) 

1.  ТОВ 

«КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІ-

КАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ»,  

м. Київ 

ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», м. Київ 

м. Чернівці,  

вул. Ентузіастів, 

9а/34 

31 ТВК 1 канал м. Чернівці у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», м. Київ 

2.  ПП ФІРМА 

«ФЕНІКС ВТ», 

м. Чернівці 

ПП ФІРМА 

«ФЕНІКС ВТ»,  

м. Чернівці 

м. Чернівці, 

просп. 

Незалежності, 

114-а, оф. 218-1 – 

218-7 

IPTV 1 канал м. Чернівці, смт Глибока у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ПП ФІРМИ «ФЕНІКС ВТ»,  

м. Чернівці 

3.  ТОВ «МЕДІА 

СІТІ КОМ»,  

м. Чернівці 

ТОВ «МЕДІА 

СІТІ КОМ»,  

м. Чернівці 

м. Чернівці,  

вул. Бережанська, 

17 

35 ТВК 1 канал м. Чернівці у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «МЕДІА СІТІ 

КОМ», м. Чернівці 

4.  ТОВ «Лангейт», 

м. Чернівці 

ТОВ «Лангейт», 

м. Чернівці 

м. Чернівці,  

вул. Героїв 

Майдану, 184 

30 ТВК 1 канал м. Чернівці у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «Лангейт»,  

м. Чернівці 

 
Начальник управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 


