
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1260 

 

09.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про заяву ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги (НР № 0183-п від 

04.05.2007) 
 

 Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЖН ТБ», м. Київ (місцезнаходження юридичної 

особи: вул. Половецька, буд. 3/42, м. Київ, 04107; директор Міщенко Світлана 

Олександрівна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги 

НР № 0183-п від 04.05.2007 у зв’язку зі зміною директора, оператора 

телекомунікацій, параметрів супутникового ретранслятора, зменшенням 

загальної кількості програм до 99, зміною загальної концепції (принципи, 

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

керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, 

затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0183-п 

від 04.05.2007 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ              

«ВІЖН ТБ», м. Київ, у зв’язку зі зміною директора, оператора телекомунікацій, 

параметрів супутникового ретранслятора, зменшенням загальної кількості 

програм до 99, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору 

(перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), шляхом видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку на підставі наданої 

інформації: 

- максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з 

використанням технології DTH (Direct To Home), яка використовується для 

ретрансляції зазначених у додатку до рішення 99 програм – 108 каналів (без 

змін). 

2. Затвердити ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, 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 «ВІЖН ТБ», 

м. Київ, зазначити: 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –                  

Україна; 

- оператор телекомунікацій - Іноземне підприємство «1+1 Продакшн», 

Україна; 

- параметри супутникового ретранслятора - супутник AMOS 3, 

орбітальна позиція 4о Західної довготи; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, 

передавача мультиплексу – вул. Половецька, буд. 3/42, м. Київ; 

- загальна кількість програм програмної послуги – 99, із них вітчизняних 

програм – 62; 

- технологія розповсюдження програм – DTH (Direct To Home). 

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 «ВІЖН ТБ», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають 

на розмір ліцензійного збору: зміна директора, оператора телекомунікацій, 

параметрів супутникового ретранслятора, зменшення загальної кількості 

програм, зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

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

ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, переоформлену ліцензію провайдера програмної 

послуги. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 04.05.2017. 

6. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги на 

новому бланку ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, попередній бланк ліцензії  

НР № 0183-п від 04.05.2007 вважається недійсним та вилучається. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення і юридичне. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О.Черниша. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

09.06.2016 № 1260 

 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги  

ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, у складі програмної послуги на території України у межах 

території розповсюдження програм 

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 

 

 
№ 

з/п 

Канал прийому Програма Умови 

розповсюдження 

(доступ) – відкритий 

або кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий ТОВ «Новий канал» відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

2.  супутниковий ICTV відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

3.  супутниковий С – Можливо все! відкритий Договір від 01.04.2008 №830/08 

4.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.04.2008 б/н 

5.  супутниковий Національна 

телекомпанія України 

відкритий Договір від 01.10.2009 №1223-06 

6.  супутниковий ТОВ «ТРК «ЕРА» відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

7.  супутниковий М1 відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

8.  супутниковий tonis* відкритий Договір від 07.12.2009 №110-

П/ВМF5 

9.  супутниковий ТЕТ відкритий Договір від 01.08.2008 №30-СК 

10.  супутниковий Малятко-TV відкритий Договір від 13.01.2013 №2 

11.  супутниковий М2 відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

12.  супутниковий QTV відкритий Договір від 01.02.2009 №180/09 

13.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

14.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.04.2008 б/н 

15.  супутниковий 24 відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

16.  супутниковий КРТ відкритий Договір від 02.06.2008 №29 

17.  супутниковий РАДА відкритий Договір від 21.04.2008 №772 

18.  супутниковий КИЇВ TV кодований Договір від 02.06.2008 №145(2) 

19.  супутниковий ZOOM відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

20.  супутниковий ТОВ «ТРК «Глас» відкритий Договір від 01.03.2010 №04/01-10 

21.  супутниковий O-TV відкритий Договір від 01.04.2008 №721 

22.  супутниковий НТКУ (Закарпатська 

регіональна дирекція) 

відкритий Договір від 10.12.2009 б/н 

23.  супутниковий MUSIC BOX відкритий Договір від 10.12.2009 №198 

24.  супутниковий UBR відкритий Договір від 01.09.2009 №01/09к 

25.  супутниковий Перший діловий відкритий Договір від 04.01.2010 №402 

26.  супутниковий NEWS ONE відкритий Договір від 01.06.2010 №419 

27.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.11.2014 №237-С 

28.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.06.2010 №184 

29.  супутниковий НТН відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

30.  супутниковий BUSINESS відкритий Договір від 15.07.2011 №035 

31.  супутниковий UA: UKRAINE 

ПЕРШИЙ 

відкритий Договір від 01.10.2009 №1223-06 

32.  супутниковий Dobro відкритий Договір від 27.12.2010 б/н 

33.  супутниковий ЕКО-TV відкритий Договір від 15.06.2014 №504-А 

34.  супутниковий A ONE відкритий Договір від 01.10.2014 №011014 

35.  супутниковий Сонце відкритий Договір від 01.06.2013 №28/6/13 

36.  супутниковий ATR T відкритий Договір від 24.04.2012 №24/04-12 

37.  супутниковий ZIK відкритий Договір від 29.05.2013 №1/13 

38.  супутниковий SHOPPING-TV відкритий Договір від 15.06.2012 №15-06/12 



39.  супутниковий Ентер-фільм відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

40.  супутниковий ТОВ «Телеканал 

«МЕГА» 

відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

41.  супутниковий Максі-ТВ відкритий Договір від 20.04.2012 №2004НП 

42.  супутниковий К1 відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

43.  супутниковий К2 відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

44.  супутниковий HDFASHION&LifeStyle відкритий Договір від 02.10.2013 б/н 

45.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV відкритий Договір від 05.06.2013 №330-ІМГ 

46.  супутниковий LaLe відкритий Договір від 01.01.2014 б/н 

47.  супутниковий ЕСПРЕСО  відкритий Договір від 11.08.2014 №110814 

48.  супутниковий Перший розважальний 

телеканал (PRO ВСЕ) 

відкритий Договір від 23.04.2012 №150/23-

04/2012-Т 

49.  супутниковий 112 УКРАЇНА* відкритий Договір від 07.07.2014 №070714 

50.  супутниковий C К відкритий Договір від 14.09.2015 №22/2015 

51.  супутниковий ТОВ «Чорноморська 

телерадіокомпанія» 

відкритий Договір від 14.09.2015 №23/2015 

52.  супутниковий 3s.tv відкритий Договір від 01.11.2015 №01-11/06 

53.  супутниковий MІ lady TELEVISION відкритий Договір від 01.11.2015 №65-А 

54.  супутниковий КП «Телекомпанія  

«Львів–ТБ» 

відкритий Договір від 01.10.2015 №011115 

55.  супутниковий НТКУ відкритий Договір від 01.01.2016 №010116 

56.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.03.2016 №ІР0074 

57.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 08.04.2016 б/н 

58.  супутниковий Індиго tv відкритий Договір від 08.04.2016 б/н 

59.  супутниковий English club TV* кодований Договір від 01.09.2012 

№е3.120901.eng 

60.  супутниковий Discovery Channel кодований Договір від 05.11.2012 б/н 

61.  супутниковий Discovery Science кодований Договір від 05.11.2012 б/н 

62.  супутниковий Oxoта и рыбалка кодований Договір від 14.09.2013 №369/СТР 

63.  супутниковий FINE LIVING 

NETWORK 

кодований Договір від 05.03.2008 б/н 

64.  супутниковий Ex Extreme Sports 

Channel 

кодований Договір від 05.03.2008 б/н 

65.  супутниковий CBS Reality кодований Договір від 05.03.2008 б/н 

66.  супутниковий Discovery HD Showcase кодований Договір від 05.11.2012 б/н 

67.  супутниковий АМС кодований Договір від 30.03.2012 б/н 

68.  супутниковий TV XXI кодований Договір від 02.05.2014 №R23/05 

69.  супутниковий Sony Sci-Fi кодований Договір від 19.02.2008 б/н 

70.  супутниковий EUROSPORT 1* кодований Договір від 30.12.2011 б/н 

71.  супутниковий EUROSPORT 2 кодований Договір від 30.12.2011 б/н 

72.  супутниковий Viasat Sport East кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

73.  супутниковий Viasat Nature кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

74.  супутниковий Viasat Explore кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

75.  супутниковий Viasat History кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

76.  супутниковий ТВ1000 Русское кино кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

77.  супутниковий TV 1000 Action кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

78.  супутниковий TV 1000 East 

(з 06.00 до 23.00) 

кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

79.  супутниковий TV 1000 Соmedy HD* кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

80.  супутниковий Sony Entertainment 

Television 

кодований Договір від 19.02.2008 б/н 

81.  супутниковий ТОВ «Світ ТВ» кодований Договір від 04.01.2010 №10/01-01 

82.  супутниковий TV 1000 Premium HD* кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

83.  супутниковий TV 1000 Megahit HD* кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

84.  супутниковий Viasat Nature HD/ Viasat 

History HD 

кодований Договір від 01.05.2009 б/н 

85.  супутниковий Nickelodeon* кодований Договір від 05.12.2012 №S-305 

86.  супутниковий ТОВ 
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТРОФЕЙ ТВ» 

кодований Договір від 01.10.2014 №Т-330 

87.  супутниковий Viasat Sport HD кодований Договір від 01.05.2009 б/н 



88.  супутниковий TV-5 відкритий Договір від 04.03.2010 б/н 

89.  супутниковий DW ** відкритий Договір від 16.05.2008 б/н 

90.  супутниковий EURONEWS кодований Договір від 27.08.2014 №20 

91.  супутниковий France 24 *** відкритий Договір від 01.04.2008 б/н 

92.  супутниковий 
TLC 

кодований Договір від 18.11.2015 

№O3RETA0004YR 

93.  супутниковий Sony Turbo (EE) кодований Договір від 19.02.2008 б/н 

94.  супутниковий MTV Live HD Euro кодований Договір від 01.03.2016 б/н 

95.  супутниковий Nickelodeon Junior кодований Договір від 01.03.2016 б/н 

96.  супутниковий National Geographic 

Channel 

кодований Договір від 21.04.2008 б/н 

97.  супутниковий FOX HD кодований Договір від 17.03.2008 б/н 

98.  супутниковий Еврокино кодований Договір від 01.12.2011 №156/ek-

ua 
 

*програми дублюються у форматі HD (High Definition) 

 

** програма дублюється у складі переліку програм для надання програмної послуги (канал 

прийому – супутниковий, умови розповсюдження (доступ) – відкритий, мова німецька та 

англійська) 

 

*** програма дублюється у складі переліку програм для надання програмної послуги (канал 

прийому – супутниковий, умови розповсюдження (доступ) – відкритий, мова французька та 

англійська) 

 

Загальна кількість програм програмної послуги – 99, кількість вітчизняних програм – 62. 

 

 
Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення  /підпис/ О. Кривша 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

Начальник управління  

ліцензування       /підпис/ Л. Запорожець 

 

 


