
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 90 

 

28.01.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 
 

Про заяву НТКУ, м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00010-м від 27.01.2016) 

(супутникове, логотип: «m», «1», «тиса») 
 

Розглянувши заяву НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; генеральний директор 

Зурабі Григорович Аласанія), про переоформлення ліцензії на мовлення НР  

№ 00010-м від 27.01.2016 (супутникове телебачення (DVB-S, MPEG-2), обсяг 

мовлення – 24 години на добу; логотип: «m», «1», «тиса») у зв’язку зі змінами 

технічних параметрів мовлення, умов діяльності, пов’язаними з реорганізацією 

і, як наслідок, змінами назви, місцезнаходження, власників, складу керівних та 

наглядових органів, які пов’язані із необхідністю внесення змін до умов ліцензії 

у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення, керуючись 

статтею 31, пунктом г) частини 3 статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», статтями 2, 17 Закону України 

«Про суспільне телебачення і радіомовлення України», враховуючи рішення 

Національної ради від 05.11.2015 № 1771 «Про заяву ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., щодо продовження строку дії ліцензії 

на мовлення (НР № 00010-м від 27.01.2006)», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00010-м від 27.01.2016 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., у зв’язку зі змінами 

технічних параметрів мовлення, умов діяльності, пов’язаними з реорганізацією 

і, як наслідок, змінами назви, місцезнаходження, власників, складу керівних і 

наглядових органів та видати НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, 

м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення на новому бланку, зазначивши в 

ліцензії: 

- параметри супутникового каналу мовлення: супутниковий ретранслятор – 

AMOS-2, оператор супутникового ретранслятора – «Space-communication Ltd.» 

(Ізраїль), орбітальна позиція – 4,0° Зах. д., частота прийому – 10806 МГц, 

символьна швидкість – 30000 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 

3/4, поляризація – горизонтальна, умови розповсюдження програм – у 

відкритому вигляді; 

- оператор телекомунікацій – ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ»,  

м. Київ. 



2. Зобов’язати НТКУ, м. Київ, впродовж двох тижнів з дати ухвалення 

цього рішення надати протоколи про наміри з «Space-communication Ltd.» 

(Ізраїль) з докладними характеристиками каналу мовлення, організаційно-

технічні зобов’язання, копії угод з оператором супутникового ретранслятора та 

оператором телекомунікацій. 

3. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 00010-м від 27.01.2016 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., з моменту видачі 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, нового бланка 

переоформленої ліцензії на мовлення. Ліцензія на мовлення НР № 00711-м від 

27.01.2006 втратила чинність. 

4. 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 НТКУ, м. Київ, 

ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміни технічних параметрів мовлення, умов діяльності, 

пов’язані з реорганізацією і, як наслідок, зміна назви, місцезнаходження, 

власників, складу керівних та наглядових органів – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

5. Після сплати ліцензійного збору, видати НТКУ, м. Київ, переоформлену 

ліцензію на мовлення на новому бланку, з урахуванням внесених змін, без 

зміни інших умов ліцензії на мовлення. Строк дії ліцензії залишається без змін 

– до 27.01.2026. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

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 

 


