
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2293 

 

03.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 36 

 

Про заяву ВКП ТОВ ФІРМИ «РУБІКОН», 

м. Васильків Київської обл., щодо  

переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00118-м від 12.06.2008) 

(кабельне, логотип: «РУБІКОН») 

 

Розглянувши заяву ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ «РУБІКОН», 

м. Васильків Київської обл. (місцезнаходження: вул. Грушевського, 31, 

приміщення 2, м. Васильків Київської обл., 08600; директор Ігор Миколайович 

Білокінь), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00118-м від 

12.06.2008 (кабельне місцеве телебачення у м. Василькові, смт Глеваха, смт 

Калинівка, с. Данилівка Васильківського району та смт Чабани, с. Новосілки 

Києво-Святошинського району Київської обл., у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ФОП Бабкіна В.В., обсяг мовлення – 5 годин  на 

добу у відрізках часу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, адреси студії, 

каналу мовлення, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення 

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

України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи форму ліцензії на 

мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі 

змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за                          

№ 41/24818, Національна рада 
 

вирішила: 

  1. Переоформити бланк ліцензії (дата видачі бланка 14.08.2014) та 

додаток 3 (дата видачі додатка 14.08.2014) до ліцензії на мовлення                          

НР № 00118-м від 12.06.2008 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФІРМИ «РУБІКОН», м. Васильків Київської обл., у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження ТРО, адреси студії, каналу мовлення, зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної телемережі – 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, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення 

розміру 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 ВКП ТОВ ФІРМІ 

«РУБІКОН», м. Васильків Київської обл., плату за внесення до ліцензії на 

мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна 

місцезнаходження ТРО, адреси студії, каналу мовлення - у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

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

ВКП ТОВ ФІРМІ «РУБІКОН», м. Васильків Київської обл., переоформлені 

бланк ліцензії та додаток 3 до ліцензії на мовлення НР № 00118-м від 

12.06.2008. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 12.06.2018. 

4. При видачі ВКП ТОВ ФІРМІ «РУБІКОН», м. Васильків Київської обл., 

переоформлених бланка ліцензії та додатка 3 до ліцензії на мовлення НР  

№ 00118-м від 12.06.2008 попередні бланк ліцензії (дата видачі бланка 

14.08.2014) та додаток 3 (дата видачі додатка 14.08.2014) до ліцензії на 

мовлення НР № 00118-м від 12.06.2008 вважаються недійсними та 

вилучаються. 

         5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби,  радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне. 

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Ільяшенка.  
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

03.11.2016 № 2293 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної 

телемережі  

 

  
Для мовлення в багатоканальних телемережах та для багатоканального мовлення 

№ 

з/п 

Оператор телекомунікацій Місцезнаходження 

головної станції 

багатоканальної 

мережі 

Максимальна 

кількість 

каналів (ресурс) 

багатоканальної 

мережі 

Територія розташування 

(прийому) багатоканальної 

мережі 

1 Фізична особа-підприємець  

Бабкін В.В.,  

м. Васильків Київської обл. 

вул. Гагаріна, буд. 1,  

м. Васильків Київської 

обл. 

1 канал, 

канал мовлення - 

38 

м. Васильків, смт Глеваха, 

смт Калинівка, с. Данилівка 

Васильківського району та 

смт Чабани,                             

с. Новосілки Києво-

Святошинського району 

Київської обл., у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

фізичної особи-підприємця 

Бабкіна В.В.,                                 

м. Васильків Київської 

області  

 
 
Адреса студії - вул. Грушевського, 31, приміщення 2, м. Васильків Київської області 

 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю                                 /підпис/      Т. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 


