
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2507 

 

24.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 40 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради  

                                                                                                                          від 22.12.2016 № 2777 

 
Про заяву ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00253-м від 31.12.2013) 

(кабельне, логотип: «ВОЛЯ CINE+ НІТ HD» (комбіноване)) 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА МЕДІА», м. Київ (місцезнаходження:  

вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, м. Київ, 02094; директор Оксана Євгенівна 

Веселова), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00253-м від 

31.12.2013 (кабельне місцеве телебачення, канали мовлення – S19/7ц (ресурс 1 

канал), 26/13ц (ресурс 1 канал), 45/10ц (ресурс 1 канал) у багатоканальній 

телемережі ТОВ «КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Київ, 

канали мовлення - 38/13ц (ресурс 1 канал), 43/13ц (ресурс 1 канал), S27/5ц 

(ресурс 1 канал), 32/13ц (ресурс 1 канал), 30/13ц (ресурс 1 канал), 35/13ц 

(ресурс 1 канал), 56/12ц (ресурс 1 канал), 34/13ц (ресурс 1 канал), 36/13ц 

(ресурс 1 канал), 47/13ц (ресурс 1 канал), 46/10 (ресурс 1 канал), 34/14ц (ресурс 

1 канал) у багатоканальній телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, обсяг 

мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку з уточненням стандарту мовлення 

та умов розповсюдження програм, зміною характеристик мовлення, 

збільшенням території розповсюдження програм, керуючись статтями  12, 31, 

35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Законом України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», офіційними даними Державної служби 

статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), 

враховуючи уточнення інформації щодо пов’язаних осіб, Національна рада  

 

вирішила:  

1. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 04.05.2016), 3 (дата видачі 

додатка 20.03.2015), 5 (дата видачі додатка 29.09.2014) до ліцензії на мовлення 

НР № 00253-м від 31.12.2013 ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, у зв’язку з 



уточненням стандарту мовлення та умов розповсюдження програм, зміною 

докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної 

телемережі (зміна каналів мовлення), збільшенням території розповсюдження 

програм, уточненням інформації щодо пов’язаних осіб, перейменуванням 

населених пунктів та вулиць, зазначивши в ліцензії: 

- стандарт мовлення: цифровий стандарт DVB-C, відеостандарт MPEG-4 

(SD); 

- умови розповсюдження програм: у кодованому вигляді; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

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 «ВІА МЕДІА»,  

м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які: 

- не впливають на розмір ліцензійного збору: уточнення стандарту 

мовлення та умов розповсюдження програм, зміна докладних характеристик 

каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (зміна каналів 

мовлення), уточнення інформації щодо пов’язаних осіб, перейменування 

населених пунктів та вулиць – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна (збільшення) території 

розповсюдження програм - 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= згідно з додатком 

до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення, враховуючи раніше сплачені кошти та програмну концепцію 

мовлення відповідно до рішення Національної ради від 25.12.2013 № 2439. 

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

ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, переоформлені додатки 1, 3, 5 до ліцензії на 

мовлення НР № 00253-м від 31.12.2013.  

4. При видачі ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, переоформлених додатків 1, 3, 5 

до ліцензії на мовлення НР № 00253-м від 31.12.2013 попередні додатки 1 (дата 

видачі додатка 04.05.2016), 3 (дата видачі додатка 20.03.2015), 5 (дата видачі 

додатка 29.09.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00253-м від 31.12.2013 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 
 



 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

24.11.2016 № 2507 

 

 
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ 
 

№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвертації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Територія розповсюдження програм (в 

межах території розташування 

багатоканальних телемереж) 

Коефіцієнт врахування 

кількості населення, яке 

проживає на території 

розповсюдження програм 

в межах адміністративно-

територіальних одиниць 

1.  

ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКА-

ЦІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Київ 

ТОВ 

«ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», 

м. Київ 

вул. Райдужна,  

буд. 27, м. Київ 

S39/3ц 1 канал м. Київ в межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ»,  м. Київ 

N=500 

2.  вул. Виговського,  

буд. 29-а, м. Львів 

47/2ц 1 канал м. Львів в межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ»,  м. Київ 

N=200 

3.  вул. Райдужна,  

буд. 27, м. Київ 

42/2ц 1 канал м. Обухів та м. Українка в межах території 

розташування багатоканальної телемережі 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ», м. Київ 

N=10 для м. Обухова 

N=5 для м. Українки 

4.  

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ»,  

м. Київ 

ТОВ 

«ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», 

м. Київ 

вул. Р. Скалецького, 

буд. 72, м. Вінниця 

25/2ц 1 канал м. Вінниця у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=100 

5.  вул. Прибузька,  

буд. 8,  

м. Хмельницький 

S37/2ц 1 канал м. Хмельницький у межах території 

розташування багатоканальної телемережі 

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

6.  вул. Харківська, 

буд. 9, м. Суми 

S33/2ц 1 канал м. Суми та селище Сад Сумського району у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 для м. Сум 

N=5 для селища Саду 

7.  пров. Сєдова, буд. 22,  

м. Черкаси 

52/2ц 1 канал м. Черкаси у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 



8.  вул. П. Могили,  

буд. 28, м. Рівне 

56/2ц 1 канал м. Рівне у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

9.  просп. Маяковського,  

буд. 11, м. Запоріжжя 

S31/2ц 1 канал м. Запоріжжя у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 

10.  вул. Клапцова,  

буд. 50, м. Харків 

S38/2ц 1 канал м. Харків та смт Солоницівка у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=400 для м. Харкова 

N=5 для смт Солоницівки 

11.  вул. Куйбишева,  

буд. 28, м. Донецьк; 

мікрорайон 

Калінінський, буд. 10, 

м. Макіївка  

Донецької обл. 

34/13ц 1 канал м. Донецьк та м. Макіївка Донецької обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 для м. Донецька 

N=100 для м. Макіївки 

12.  вул. Потьомкінська, 

буд. 97, м. Херсон 

67/2ц 1 канал м. Херсон у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 

13.  просп. Правди,  

буд. 29, м. Дніпро 

S37/2ц 1 канал м. Дніпро, м. Новомосковськ,  

смт Ювілейне Дніпропетровської обл. у  

межах території розташування  

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=200 для м. Дніпра 

N=25 для  

м. Новомосковська 

N=5 для  

смт Ювілейного 

14.  вул. Крушельницької,  

буд. 1, м. Тернопіль 

31/2ц 1 канал м. Тернопіль та смт Велика Березовиця у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 для м. Тернополя 

N=5 для смт Великої 

Березовиці 

15.  вул. Нікітченка,  

буд. 9, м. Полтава 

S35/2ц 1 канал м. Полтава, с. Розсошенці, с. Горбанівка та  

с. Щербані Полтавської обл. у межах  

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ 

N=50 для м. Полтави 

N=по 5 для с. Розсошенців,  

с. Горбанівки та  

с. Щербанів 

 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю        /підпис/ Т. Мироненко 

 
Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби       /підпис/ Т. Стороженко 


