
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2299 

 

03.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 36 

 

Про заяву ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, щодо 

переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 0621-п від 08.01.2009, MMDS) 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ (місцезнаходження 

юридичної особи: вул. Трьохсвятительська, буд. 5/1-а, м. Київ, 01001; директор 

Молибога Андрій Володимирович), про переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0621-п від 08.01.2009 у зв’язку зі зміною директора, 

території розташування (прийому) багатоканальної телемережі на підставі 

перейменування адміністративно-територіальних одиниць, ресурсу 

багатоканальних телемереж, загальної кількості програм, загальних концепцій 

(принципи, підстави добору та 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 № 0621-п від 

08.01.2009  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-

УКРАЇНА», м. Київ, у зв’язку зі зміною директора, території розташування 

(прийому) багатоканальної телемережі на підставі перейменування 

адміністративно-територіальних одиниць, ресурсу багатоканальних телемереж, 

загальної кількості програм, загальних концепцій (принципи, підстави добору 

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

ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку на підставі наданої 

інформації: 

- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням 

технології MMDS на території розташування (прийому) багатоканальної 

телемережі, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку 2 до 

рішення програм – згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, загальні концепції 

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



на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі, згідно з 

додатком 2 до рішення. 

3. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послуги                                

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, зазначити: 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –                          

м. Київ та прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. Дніпро та прилеглі 

райони в зоні впевненого прийому, м. Кривий Ріг та прилеглі райони в зоні 

впевненого прийому, м. Маріуполь та прилеглі райони в зоні впевненого 

прийому, м. Донецьк та прилеглі райони в зоні впевненого прийому,                        

м. Краматорськ та прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. Мелітополь 

та прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. Житомир та прилеглі райони 

в зоні впевненого прийому, м. Запоріжжя та прилеглі райони в зоні впевненого 

прийому, м. Кропивницький та прилеглі райони в зоні впевненого прийому,  

м. Львів та прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. Одеса та прилеглі 

райони в зоні впевненого прийому, м. Полтава та прилеглі райони в зоні 

впевненого прийому, м. Суми та прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. 

Тернопіль та прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. Чернігів та 

прилеглі райони в зоні впевненого прийому, м. Херсон та прилеглі райони в 

зоні впевненого прийому, м. Черкаси та прилеглі райони в зоні впевненого 

прийому, м. Харків та прилеглі райони в зоні впевненого прийому; 

- загальна кількість програм програмної послуги на території розташування 

(прийому) багатоканальної телемережі, згідно з додатком 2 до рішення; 

- технологія розповсюдження програм – MMDS. 

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 «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не 

впливають на розмір ліцензійного збору: зміна директора, території 

розташування (прийому) багатоканальної телемережі на підставі 

перейменування адміністративно-територіальних одиниць, ресурсу 

багатоканальних телемереж, загальної кількості програм, загальних концепцій 

(принципи, підстави добору та перелік) 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 «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, переоформлену ліцензію провайдера 

програмної послуги. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 08.01.2019. 

6. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги на 

новому бланку ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, попередній бланк ліцензії      

НР № 0621-п від 08.01.2009 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, юридичне. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

03.11.2016 № 2299 

 
Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі та кількість програм 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 43 програм 

у м. Києві та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 42 канали. 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 41 програми 

у м. Дніпрі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 40 каналів. 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 39 програм 

у м. Харкові та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 37 каналів. 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 41 програми 

у м. Краматорську та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 40 каналів. 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 33 програм 

у м. Кривому Розі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 33 канали. 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 25 програм 

у м. Одесі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 23 канали. 

 

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології 

MMDS, яка використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 31 програми 

у містах: Маріуполі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Тернополі та 

прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Чернігові та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому, Херсоні та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Черкасах та 

прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Мелітополі та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому, Житомирі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Запоріжжі 

та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Кропивницькому та прилеглих районах у 

зоні впевненого прийому, Львові та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Полтаві 

та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Сумах та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому – 31 канал. 

 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу  та технічного контролю   /підпис/ Т. Мироненко 

 

В. о. начальника управління ліцензування   /підпис/ С. Травінська 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

03.11.2016 № 2299 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Києві та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому  

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий TV 1000 East 

(з 06.00 до 23.00) 

кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

2.  супутниковий ТВ1000 Русское кино кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

3.  супутниковий Viasat Explore кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

4.  супутниковий Viasat History кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

5.  супутниковий Fashion TV кодований Договір від 01.10.2003 №191-фт 

6.  супутниковий 112 УКРАЇНА кодований Договір від 01.10.2014 №1-10-14-8 

7.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

8.  супутниковий ТОВ «ЕЙСІ КОМ» кодований Договір від 01.01.2016 №А0119 

9.  супутниковий RTVI кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

10.  супутниковий Наше любимое кино кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

11.  супутниковий Детский мир / Телеклуб кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

12.  супутниковий Індиго tv кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

13.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

14.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

15.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

16.  супутниковий НТН кодований Договір від 01.01.2016 №191-НТН 

17.  супутниковий С – Можливо все! кодований/ 

кодований 

Договір від 01.08.2016 №143/08 

18.  супутниковий ІСТV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

19.  супутниковий tonis кодований Договір від 14.03.2016 №30-П/ВМF5 

20.  супутниковий ТЕТ кодований/ 

кодований 

Договір від 01.01.2016 №0223 

21.  супутниковий Україна кодований/ 

кодований 

Договір від 01.03.2016 №035949/20 

22.  супутниковий 5 кодований Договір від 01.11.2008 №559 

23.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

24.  супутниковий ТОВ «Новий канал» кодований/ 

кодований 

Договір від 01.08.2016 №143/08 

25.  супутниковий ZOOM кодований Договір від 01.01.2016 №191-МТV 

26.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

27.  супутниковий М 1 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

28.  супутниковий К 1 кодований/ 

кодований 

Договір від 01.01.2016 №191-К1 

29.  супутниковий К 2 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К2 

30.  супутниковий Da Vinci learning кодований Договір від 01.02.2013 №у3.130203.dvl 

31.  супутниковий Максі-ТВ кодований Договір від 14.03.2016 №140316Д 

32.  супутниковий Ентер-фільм кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

33.  супутниковий ТОВ «Телеканал «МЕГА» кодований Договір від 01.01.2016 №191-С 

34.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

35.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

36.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2016 №191 

37.  супутниковий UA:ПЕРШИЙ відкритий Договір від 06.04.2016 №02-09/745 

38.  супутниковий КИЇВ ТV кодований Договір від 09.06.2008 №109 (1) 



39.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

40.  супутниковий М 2 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

41.  супутниковий QTV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

42.  супутниковий ХSPORT кодований Договір від 01.09.2016 №1191- ХSPORT 

Загальна кількість програм програмної послуги в м. Києві та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому – 43, кількість вітчизняних програм – 33. 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Дніпрі та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому  
 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий TV 1000 East 

(з 06.00 до 23.00) 

кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

2.  супутниковий ТВ1000 Русское кино кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

3.  супутниковий Viasat Explore кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

4.  супутниковий Viasat History кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

5.  супутниковий Fashion TV кодований Договір від 01.10.2003 №191-фт 

6.  супутниковий 112 УКРАЇНА кодований Договір від 01.10.2014 №1-10-14-8 

7.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

8.  супутниковий ТОВ «ЕЙСІ КОМ» кодований Договір від 01.01.2016 №А0119 

9.  супутниковий RTVI кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

10.  супутниковий Наше любимое кино кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

11.  супутниковий Детский мир / Телеклуб кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

12.  супутниковий Індиго tv кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

13.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

14.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

15.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

16.  супутниковий НТН кодований Договір від 01.01.2016 №191-НТН 

17.  супутниковий С – Можливо все! кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

18.  супутниковий ІСТV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

19.  супутниковий tonis кодований Договір від 14.03.2016 №30-П/ВМF5 

20.  супутниковий ТЕТ кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

21.  супутниковий Україна кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

22.  супутниковий 5 кодований Договір від 01.11.2008 №559 

23.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

24.  супутниковий ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

25.  супутниковий ZOOM кодований Договір від 01.01.2016 №191-МТV 

26.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

27.  супутниковий М 1 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

28.  супутниковий К 1 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К1 

29.  супутниковий К 2 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К2 

30.  супутниковий Максі-ТВ кодований Договір від 14.03.2016 №140316Д 

31.  супутниковий Ентер-фільм кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

32.  супутниковий ТОВ «Телеканал «МЕГА» кодований Договір від 01.01.2016 №191-С 

33.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

34.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

35.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2016 №191 

36.  супутниковий UA:ПЕРШИЙ відкритий Договір від 06.04.2016 №02-09/745 

37.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

38.  супутниковий М 2 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

39.  супутниковий QTV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

40.  супутниковий ХSPORT кодований Договір від 01.09.2016 №1191- ХSPORT 



Загальна кількість програм програмної послуги в м. Дніпрі та прилеглих районах у 

зоні впевненого прийому – 41, кількість вітчизняних програм – 32. 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Харкові та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому  

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий Fashion TV кодований Договір від 01.10.2003 №191-фт 

2.  супутниковий 112 УКРАЇНА кодований Договір від 01.10.2014 №1-10-14-8 

3.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

4.  супутниковий ТОВ «ЕЙСІ КОМ» кодований Договір від 01.01.2016 №А0119 

5.  супутниковий Індиго tv кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

6.  супутниковий RTVI кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

7.  супутниковий Наше любимое кино кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

8.  супутниковий Детский мир / Телеклуб кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

9.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

10.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

11.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

12.  супутниковий НТН кодований Договір від 01.01.2016 №191-НТН 

13.  супутниковий С – Можливо все! кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

14.  супутниковий ІСТV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

15.  супутниковий tonis кодований Договір від 14.03.2016 №30-П/ВМF5 

16.  супутниковий ТЕТ кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

17.  супутниковий Україна кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

18.  супутниковий 5 кодований Договір від 01.11.2008 №559 

19.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

20.  супутниковий ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

21.  супутниковий К 2 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К2 

22.  супутниковий ZOOM кодований Договір від 01.01.2016 №191-МТV 

23.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

24.  супутниковий М 1 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

25.  супутниковий К 1 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К1 

26.  супутниковий Максі-ТВ кодований Договір від 14.03.2016 №140316Д 

27.  супутниковий Ентер-фільм кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

28.  супутниковий ТОВ «Телеканал «МЕГА» кодований Договір від 01.01.2016 №191-С 

29.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

30.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

31.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2016 №191 

32.  супутниковий UA:ПЕРШИЙ відкритий Договір від 06.04.2016 №02-09/745 

33.  7 ПрАТ «РТК «Тоніс-

Центр» / ТОВ 

«Телекомпанія «АТН»  

кодований Договір від 01.08.2016 №8/п / 

Договір від 03.10.2016 №64 

34.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

35.  супутниковий М 2 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

36.  супутниковий QTV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

37.  супутниковий ХSPORT кодований Договір від 01.09.2016 №1191- 

ХSPORT 

 
Загальна кількість програм програмної послуги в м. Харкові та прилеглих районах у 

зоні впевненого прийому – 39, кількість вітчизняних програм – 34. 

 



ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Краматорську та 

прилеглих районах у зоні впевненого прийому  

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий TV 1000 East 

(з 06.00 до 23.00) 

кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

2.  супутниковий ТВ1000 Русское кино кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

3.  супутниковий Viasat Explore кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

4.  супутниковий Viasat History кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

5.  супутниковий Fashion TV кодований Договір від 01.10.2003 №191-фт 

6.  супутниковий 112 УКРАЇНА кодований Договір від 01.10.2014 №1-10-14-8 

7.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

8.  супутниковий ТОВ «ЕЙСІ КОМ» кодований Договір від 01.01.2016 №А0119 

9.  супутниковий RTVI кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

10.  супутниковий Наше любимое кино кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

11.  супутниковий Детский мир / Телеклуб кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

12.  супутниковий Індиго tv кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

13.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

14.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

15.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

16.  супутниковий НТН кодований Договір від 01.01.2016 №191-НТН 

17.  супутниковий С – Можливо все! кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

18.  супутниковий ІСТV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

19.  супутниковий tonis кодований Договір від 14.03.2016 №30-П/ВМF5 

20.  супутниковий ТЕТ кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

21.  супутниковий Україна кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

22.  супутниковий 5 кодований Договір від 01.11.2008 №559 

23.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

24.  супутниковий ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

25.  супутниковий ZOOM кодований Договір від 01.01.2016 №191-МТV 

26.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

27.  супутниковий М 1 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

28.  супутниковий К 1 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К1 

29.  супутниковий К 2 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К2 

30.  супутниковий Максі-ТВ кодований Договір від 14.03.2016 №140316Д 

31.  супутниковий Ентер-фільм кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

32.  супутниковий ТОВ «Телеканал «МЕГА» кодований Договір від 01.01.2016 №191-С 

33.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

34.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

35.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2016 №191 

36.  супутниковий UA:ПЕРШИЙ відкритий Договір від 06.04.2016 №02-09/745 

37.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

38.  супутниковий М 2 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

39.  супутниковий QTV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

40.  супутниковий ХSPORT кодований Договір від 01.08.2016 №1191- 

ХSPORT 

 
Загальна кількість програм програмної послуги в м. Краматорську та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому – 41, кількість вітчизняних програм – 32. 

 

 



ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Кривому Розі 

Дніпропетровської обл. та прилеглих районах у зоні впевненого прийому  
 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий Fashion TV кодований Договір від 01.10.2003 №191-фт 

2.  супутниковий 112 УКРАЇНА кодований Договір від 01.10.2014 №1-10-14-8 

3.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

4.  супутниковий ТОВ «ЕЙСІ КОМ» кодований Договір від 01.01.2016 №А0119 

5.  супутниковий Індиго tv кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

6.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

7.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

8.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

9.  супутниковий НТН кодований Договір від 01.01.2016 №191-НТН 

10.  супутниковий С – Можливо все! кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

11.  супутниковий ІСТV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

12.  супутниковий tonis кодований Договір від 14.03.2016 №30-П/ВМF5 

13.  супутниковий ТЕТ кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

14.  супутниковий Україна кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

15.  супутниковий 5 кодований Договір від 01.11.2008 №559 

16.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

17.  супутниковий ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

18.  супутниковий ZOOM кодований Договір від 01.01.2016 №191-МТV 

19.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

20.  супутниковий М 1 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

21.  супутниковий К 1 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К1 

22.  супутниковий К 2 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К2 

23.  супутниковий Максі-ТВ кодований Договір від 14.03.2016 №140316Д 

24.  супутниковий Ентер-фільм кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

25.  супутниковий ТОВ «Телеканал «МЕГА» кодований Договір від 01.01.2016 №191-С 

26.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

27.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

28.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2016 №191 

29.  супутниковий UA:ПЕРШИЙ відкритий Договір від 06.04.2016 №02-09/745 

30.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

31.  супутниковий М 2 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

32.  супутниковий QTV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

33.  супутниковий ХSPORT кодований Договір від 01.08.2016 №1191- 

ХSPORT 
 

Загальна кількість програм програмної послуги в м. Кривому Розі та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому – 33, кількість вітчизняних програм – 32. 
 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Одесі та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому  
 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  5 Національна телекомпанія кодований Договір від 13.06.2008 №02-09/745 



України / ТОВ «ТРК 

«ЕРА» 

2.  9 ТРК «Студія «1+1» у 

формі ТОВ 

кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

3.  12 ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ІНТЕР» 

кодований Договір від 01.01.2016 №191 

4.  52 ТОВ «Міжнародна 

комерційна  ТРК» (ICTV) 

кодований Договір від 25.02.2003 №ВМ-02-25 

5.  57 ПІІ у формі ТОВ «ТРК 

«НБМ» 

кодований Договір від 01.11.2008 №559 

6.  21 ТОВ «ТРК «Україна» кодований Договір від 01.03.2016 №035949/2016 

7.  47 ТОВ «ТРО «Мульті Медіа 

Сервіс» 

кодований Договір від 01.01.2016 №191-К1 

8.  34 ТОВ «Телеодин» кодований Договір від 17.01.2008 №681-К 

9.  49 ПрАТ «Міжнародний 

Медіа Центр-СТБ» 

кодований Договір від 01.01.2008 №98/06 

10.  42 ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 15.06.2006 №141/2006 

11.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

12.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

13.  супутниковий Discovery Channel кодований Договір від 01.07.2013 №03RETA0001UE 

14.  супутниковий Animal Planet кодований Договір від 01.07.2013 №03RETA0001UE 

15.  супутниковий Discovery Science кодований Договір від 01.07.2013 №03RETA0001UE 

16.  супутниковий Ex Extreme Sports Channel кодований Договір від 11.12.2012 №S-315 

17.  супутниковий EuroNews кодований Договір від 01.05.2002 б/н 

18.  супутниковий RTVI кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

19.  супутниковий Детский мир / Телеклуб кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

20.  супутниковий Наше любимое кино кодований Договір від 01.04.2012 №181/12 

21.  супутниковий TV 1000 East 

(з 06.00 до 23.00) 

кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

22.  супутниковий Viasat History кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

23.  супутниковий Viasat Explore кодований Договір від 21.12.2012 №27-13VU/Т 

Загальна кількість програм програмної послуги в м. Одесі та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому – 25, кількість вітчизняних програм – 13. 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ  

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

ТОВ «ММДС-УКРАЇНА», м. Київ, у складі програмної послуги в містах: Маріуполі та 

прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Тернополі та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому, Чернігові та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Херсоні та 

прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Черкасах та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому, Мелітополі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, 

Житомирі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Запоріжжі та прилеглих районах 

у зоні впевненого прийому, Кропивницькому та прилеглих районах у зоні впевненого 

прийому, Львові та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Полтаві та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому, Сумах та прилеглих районах у зоні впевненого прийому 

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 
№ 

з/п 

Канал прийому Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – 

відкритий або 

кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий UA:ПЕРШИЙ відкритий Договір від 06.04.2016 №02-09/745 

2.  супутниковий 1+1 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

3.  супутниковий ІНТЕР кодований Договір від 01.01.2016 №191 

4.  супутниковий ІСТV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

5.  супутниковий 5 кодований Договір від 01.11.2008 №559 

6.  супутниковий Україна кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 



7.  супутниковий К 1 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К1 

8.  супутниковий М 1 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

9.  супутниковий С – Можливо все! кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

10.  супутниковий ТОВ «Новий канал» кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

11.  супутниковий РАДА кодований Договір від 18.01.2008 №738 

12.  супутниковий O-TV кодований Договір від 01.07.2008 №01/07 

13.  супутниковий 112 УКРАЇНА кодований Договір від 01.10.2014 №1-10-14-8 

14.  супутниковий ПІКСЕЛЬ TV кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

15.  супутниковий ПЛЮСПЛЮС кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

16.  супутниковий бігуді кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

17.  супутниковий tonis кодований Договір від 14.03.2016 №30-П/ВМF5 

18.  супутниковий 2+2 кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

19.  супутниковий НТН кодований Договір від 01.01.2016 №191-НТН 

20.  супутниковий ТЕТ кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

21.  супутниковий К 2 кодований Договір від 01.01.2016 №191-К2 

22.  супутниковий ZOOM кодований Договір від 01.01.2016 №191-МТV 

23.  супутниковий ХSPORT кодований Договір від 01.08.2016 №1191- ХSPORT 

24.  супутниковий М 2 кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

25.  супутниковий QTV кодований Договір від 01.08.2016 №143/08 

26.  супутниковий Індиго tv кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

27.  супутниковий НЛО.TV кодований Договір від 01.03.2016 №035949/20 

28.  супутниковий Ентер-фільм кодований Договір від 01.04.2016 №191-ФМ 

29.  супутниковий ТОВ «Телеканал «МЕГА» кодований Договір від 01.01.2016 №191-С 

30.  супутниковий Fashion TV кодований Договір від 01.10.2003 №191-фт 

31.  супутниковий УНІАН кодований Договір від 01.01.2016 №0223 

 
Загальна кількість програм програмної послуги в містах: Маріуполі та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому, Тернополі та прилеглих районах у зоні впевненого 

прийому, Чернігові та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Херсоні та прилеглих 

районах у зоні впевненого прийому, Черкасах та прилеглих районах у зоні впевненого 

прийому, Мелітополі та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Житомирі та 

прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Запоріжжі та прилеглих районах у зоні 

впевненого прийому, Кропивницькому та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, 

Львові та прилеглих районах у зоні впевненого прийому, Полтаві та прилеглих районах у 

зоні впевненого прийому, Сумах та прилеглих районах у зоні впевненого прийому – 31, 

кількість вітчизняних програм – 30. 

 
Заступник начальника управління  

контролю та аналізу телерадіомовлення  /підпис/ О. Лисенкова 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу  та технічного контролю   /підпис/ Т. Мироненко 

 
В. о. начальника управління ліцензування   /підпис/ С. Травінська 

 

 


