
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 876 

 

01.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 
 

Про заяву ПП ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС»,               

м. Ямпіль Вінницької обл., щодо 

переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 0661-п від 24.02.2009) 
 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької обл. 

(місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Козацької слави, буд. 27, кв. 

6, м. Ямпіль Вінницької обл., 24500; генеральний директор Кравченко Анатолій 

Олександрович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги 

НР № 0661-п від 24.02.2009 у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єкта 

господарювання, зменшенням ресурсу багатоканальної цифрової телемережі до 

52 каналів, загальної кількості програм програмної послуги до 52, 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 № 0661-п від 

24.02.2009 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ 

«ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької обл., у зв’язку зі зміною місцезнаходження 

суб’єкта господарювання, зменшенням ресурсу багатоканальної цифрової 

телемережі до 52 каналів, загальної кількості програм програмної послуги до 

52, 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: 

- кількість каналів (ресурс) багатоканальної цифрової телемережі з 

використанням системи МІТРІС, яка використовується для ретрансляції 

зазначених у додатку до рішення 52 програм – 52 канали; 

- оператор телекомунікацій – ПП ТРС «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль                         

Вінницької обл. 

2. Затвердити ПП ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької 

обл., 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                                 

ПП ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької обл., зазначити: 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –                       

м. Ямпіль Вінницької обл. та прилеглі райони в межах зони впевненого 

прийому; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів –                           

вул. Черняхівського, буд. 2, м. Ямпіль Вінницької обл.; 

- загальна кількість програм програмної послуги – 52, із них вітчизняних 

програм – 48; 

- технологія розповсюдження програм – МІТРІС. 

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, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати                

ПП ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької обл., плату за 

внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна 

місцезнаходження суб’єкта господарювання, зменшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, загальної кількості програм програмної послуги, 

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

ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі одного прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

ПП ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької обл., 

переоформлену ліцензію провайдера програмної послуги. Строк дії ліцензії 

залишається без змін – до 24.02.2019. 

6. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги на 

новому бланку ПП ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької 

обл., попередній бланк ліцензії НР № 0661-п від 24.02.2009 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 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

01.06.2017 № 876 

 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

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

ТЕЛЕРАДІОСТУДІЄЮ «ІМПУЛЬС», м. Ямпіль Вінницької обл., у складі програмної 

послуги в м. Ямполі Вінницької обл. у межах території розповсюдження багатоканальної 

телемережі 

 

Перелік програм для надання програмної послуги: 

 
№ 

з/п 

Канал  

прийому 

Частота 

ретрансляції 

Програми Умови 

розповсюдження 

(доступ) – відкритий 

або кодований 

Номер та дата дозволу 

1.  супутниковий 11800/1ц 5 відкритий Договір №090217 від 

01.03.2017 

2.  супутниковий 11800/2ц Сонце відкритий Договір №432/02/17 від 

01.02.2017 

3.  супутниковий 11800/3ц Телевсесвіт відкритий Договір №228-п від 

09.02.2017 

4.  супутниковий 11800/4ц ПРАВДА ТУТ відкритий Договір №584/09-17 від 

09.02.2017 

5.  супутниковий 11800/5ц tonis відкритий Договір №36/М-П/ВМ5 від 

15.02.2017 

6.  супутниковий 11800/6ц КИЇВ TV відкритий Договір №25(1) від 

13.02.2017 

7.  супутниковий 11800/7ц КРТ відкритий Договір №108 від 13.02.2017 

8.  супутниковий 11800/8ц Малятко-TV відкритий Договір №595 від 01.02.2017  

9.  супутниковий 11800/9ц Z ZIK відкритий Договір №0902В/2017 від 

09.02.2017 

10.  супутниковий 11800/10ц ЕКО-TV відкритий Договір №690-А від 

13.02.2017 

11.  супутниковий 11800/11ц MІ lady TELEVISION відкритий Договір №291-А від 

13.02.2017 

12.  супутниковий 11800/12ц КАРАВАН-TV відкритий Договір №35-К від 13.02.2017  

13.  супутниковий 11800/13ц ІНТЕР відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

14.  супутниковий 11800/14ц К1 відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

15.  супутниковий 11800/15ц К2 відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

16.  супутниковий 11840/1ц НТН відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

17.  супутниковий 11840/2ц ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«МЕГА» 

відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

18.  супутниковий 11840/3ц Ентер-фільм відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

19.  супутниковий 11840/4ц ПІКСЕЛЬ TV відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

20.  супутниковий 11840/5ц ZOOM відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

21.  супутниковий 11840/6ц EURONEWS відкритий Договір №869-ІМГ від 

01.03.2017 

22.  супутниковий 11840/7ц O-TV відкритий Договір №1205 від 13.02.2017 

23.  супутниковий 11840/8ц ГОРИЗОНТ-TV відкритий Договір №17/17 

від09.02.2017 

24.  супутниковий 11840/9ц ВОЗРОЖДЕНИЕ відкритий Договір №10/17 від 



09.02.2017  

25.  супутниковий 11840/10ц НАДІЯ відкритий Договір №10-02/17 від 

10.02.2017 

26.  супутниковий 11840/11ц BUSINESS відкритий Договір №П-137 від 

09.02.2017 

27.  супутниковий 11840/12ц Перший розважальний 

телеканал (PRO ВСЕ) 

відкритий Договір №379/14-02/2017-Т 

від 14.02.2017 

28.  супутниковий 11840/13ц ВІНТАЖ ТВ відкритий Договір №14/02-01 від 

14.01.2017 

29.  супутниковий 11840/14ц 1+1 відкритий Договір №2017/0401 від 

01.04.2017 

30.  супутниковий 11840/15ц 2+2 відкритий Договір №2017/0401 від 

01.04.2017 

31.  супутниковий 11880/1ц ТЕТ відкритий Договір №2017/0401 від 

01.04.2017 

32.  супутниковий 11880/2ц Бігуді відкритий Договір №2017/0401 від 

01.04.2017 

33.  супутниковий 11880/3ц УНІАН відкритий Договір №2017/0401 від 

01.04.2017 

34.  супутниковий 11880/4ц ПЛЮСПЛЮС відкритий Договір №2017/0401 від 

01.04.2017 

35.  супутниковий 11880/5ц Перший діловий відкритий Договір №09/02/2017 від 

09.02.2017 

36.  супутниковий 11880/6ц NEWS ONE відкритий Договір №0101/17-01-ЛТБ 

від 01.01.2017 

37.  супутниковий 11880/7ц 24 відкритий Договір №ЛВ.01.02.17-

279586 від 01.02.2017 

38.  супутниковий 11880/8ц 112 УКРАЇНА відкритий Договір №342-112-17ВІ від 

01.01.2017 

39.  супутниковий 11880/9ц С – Можливо все! відкритий Договір №Р422-2107 від 

30.12.2016 

40.  супутниковий 11880/10ц ICTV відкритий Договір №Р422-2107 від 

30.12.2016 

41.  супутниковий 11880/11ц ТОВ «Новий канал» відкритий Договір №Р422-2107 від 

30.12.2016 

42.  супутниковий 11880/12ц М1 відкритий Договір №Р422-2107 від 

30.12.2016 

43.  супутниковий 11880/13ц М2 відкритий Договір №Р422-2107 від 

30.12.2016 

44.  супутниковий 11880/14ц QTV відкритий Договір №Р422-2107 від 

30.12.2016 

45.  супутниковий 11880/15ц ТОВ «ТРК «Глас» відкритий Договір №Р112 від 

09.02.2017 

46.  супутниковий 11920/1ц MUSIC BOX відкритий Договір №13 від 01.02.2017 

47.  супутниковий 11920/2ц Максі-ТВ відкритий Договір №100217Д від 

10.02.2017 

48.  супутниковий 11920/3ц ЧП.INFO відкритий Договір №2017/06-П від 

15.02.2017 

49.  супутниковий 11920/4ц Детский мир відкритий Договір №S-569 від 

13.02.2017 

50.  супутниковий 11920/5ц Наше любимое кино відкритий Договір №S-569 від 

13.02.2017 

51.  супутниковий 11920/6ц RTVI відкритий Договір №S-569 від 

13.02.2017 

52.  супутниковий 11920/7ц Беларусь 24 відкритий Договір б/н від 13.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 



Загальна кількість програм програмної послуги – 52, кількість вітчизняних програм – 

48. 

 

Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ Р. Кіфлюк 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління 

ліцензування      /підпис/ Л. Запорожець 
 

 

 


