
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1064 

 

29.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 
 

Про заяву ПрАТ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТРК «ЗАГРАВА», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00243-м від 31.03.2011) 

(супутникове, логотип: «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ»; зображення знака, який являє собою 

стилізовану прописну кирилічну літеру «Д», виконану в стилі «хайтек», яка складається із 

самостійних зображувальних елементів, які мають краплевидні форми, та які в своїй 

сукупності і складають цілісну стилізовану літеру «Д»; зображення, що являє собою 

прямокутник, що змінює грані на переклад назви «Перший діловий телеканал», російською – 

«Первый деловой телеканал» та англійською – «First Business channel») 
 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Якіра, 13-б, м. Київ, 04119; директор Тамара 

Володимирівна Карпенко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 

00243-м від 31.03.2011 (супутникове телебачення, обсяг мовлення – 24 години 

на добу) у зв’язку зі зміною власника, керівника, технічних характеристик 

каналу мовлення, зазначенням пов’язаних осіб, 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 р. за № 41/24818, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 3, 5 (дата видачі додатків 12.09.2014), 2 (дата 

видачі додатка 18.03.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00243-м від 31.03.2011 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», м. Київ, у зв’язку зі 

зміною власника, керівника, технічних характеристик каналу мовлення, 

зазначенням пов’язаних осіб, зазначивши в ліцензії: 

- оператор телекомунікацій – ПрАТ «ММЦ-СТБ», м. Київ; 

- параметри супутникового каналу мовлення: супутниковий ретранслятор – 

«AMOS-3», оператор супутникового ретранслятора – «Space-Communication 

Ltd.» (Ізраїль), орбітальна позиція – 4,0° Зах. д., частота прийому – 11140 МГц, 

символьна швидкість – 30000 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC)– 



3/4, поляризація – горизонтальна, умови розповсюдження програм – у 

відкритому вигляді. 

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 

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 

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», м. 

Київ, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна власника, керівника, технічних характеристик каналу 

мовлення, зазначення пов’язаних осіб – у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

3. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників 

(контролер): Бішарова Тетяна Василівна; Бурла Євгенія Іванівна; Пономаренко 

Таїсія Дмитрівна; Телешов Віталій Олександрович; Виноградова Ольга 

Анатоліївна; Темнік Дмитро Борисович; Рудзина Юлія Олегівна; Спірідонова 

Вікторія Олександрівна; Шумських Анна Василівна; Бистров Андрій 

Васильович; Молодчик Євген Олександрович. 

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

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», м. 

Київ, переоформлені додатки 1, 2, 3, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00243-м 

від 31.03.2011. 

5. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 5 до ліцензії на мовлення 

НР № 00243-м від 31.03.2011 ПрАТ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», м. Київ, попередні додатки 1, 3, 5 (дата 

видачі додатків 12.09.2014), 2 (дата видачі додатка 18.03.2016) до ліцензії на 

мовлення НР № 00243-м від 31.03.2011 вважаються недійсними та 

вилучаються. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


