НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1518
24.12.2014

м. Київ

Протокол № 31

Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо
переоформлення
ліцензії
провайдера
програмної послуги
(НР № 0867-п від 09.12.2010, МХ-2)

Розглянувши
заяву
Товариства
обмеженою
відповідальністю
«ЗЕОНБУД», м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: б-р Лесі Українки,
буд. 26, м. Київ, 01133; генеральний директор Віктор Миколайович Галич), про
переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0867-п від
09.12.2010 у зв’язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України
„Про телебачення і радіомовлення”, „Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення” та Положенням про порядок видачі ліцензії
провайдера програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради від
28.12.2011 № 2979, Національна рада
вирішила:
1.
Переоформити додатки 1, 4, 5 (дата видачі додатків 09.02.2012), 2, 3
(дата видачі додатків 09.12.2010), 6 (дата видачі додатка 19.05.2011) до ліцензії
провайдера програмної послуги НР № 0867-п від 09.12.2010 Товариства
обмеженою відповідальністю «ЗЕОНБУД», м. Київ, у зв’язку зі зміною
загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції
(пропозиції абонентам), зазначивши в ліцензії:
- максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі МХ-2 з
використанням
цифрової
технології
стандарту
DVB-T2,
яка
використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 8
програм – 8 каналів.
2.
Затвердити ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, загальну концепцію добору
програм (перелік програм) для надання програмної послуги, згідно з додатком
до рішення.
3.
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
«ЗЕОНБУД», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на

розмір ліцензійного збору: зміна загальної концепції (принципи, підстави)
добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї
мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
4.
Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера
програмної послуги НР № 0867-п від 09.12.2010.
5.
При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії
провайдера програмної послуги НР № 0867-п від 09.12.2010 ТОВ «ЗЕОНБУД»,
м. Київ, додатки 1, 4, 5 (дата видачі додатків 09.02.2012), 2, 3 (дата видачі
додатків 09.12.2010), 6 (дата видачі додатка 19.05.2011) вважаються недійсними
та вилучаються.
6.
Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування,
фінансової та бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення,
радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.
7.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради О. Черниша.

Голова Національної ради

/підпис/

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

/підпис/

К. Котенко

Додаток
до рішення Національної ради
24.12.2014 № 1518
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, у складі програмної послуги в АР Крим, областях: Вінницькій,
Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій,
Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській,
Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській,
Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, містах: Києві та Севастополі у
межах території розташування багатоканальної телемережі
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді)
№
з/п
1.

Канал
прийому
МХ-2

2.

МХ-2

3.

МХ-2

4.

МХ-2

5.

МХ-2

6.

МХ-2

7.

МХ-2

8.

МХ-2

Програми

Номер та дата дозволу

ТОВ «Музичне
телебачення»
ТОВ «ТРК «Україна»
(логотип «Індиго tv»)
ПрАТ «Міжнародний
Медіа Центр-СТБ»
ПрАТ «Телекомпанія
«ТЕТ»

Договір №103/0606Н від
06.06.2011
Договір №165/1506Н від
15.06.2011
Договір №10/06/11СТБ
від 10.06.2011
Договір №07/1605Н від
06.05.2011
Договір №100/0606Н від
06.06.2011
Договір №206/2011 від
10.06.2011
Договір №114/0606Н від
06.06.2011
Договір №121/0706Н від
07.06.2011

ТОВ «Телеканал «К 2»
ТОВ «Новий канал»
ТОВ «Телеодин»
ПІІ у формі ТОВ «ТРК
«НБМ»

Територія розповсюдження програм
АР Крим, області: Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська,
Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Запорізька,
Івано-Франківська,
Київська,
Кіровоградська, Луганська, Львівська,
Миколаївська,
Одеська,
Полтавська,
Рівненська,
Сумська,
Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська,
Чернівецька,
Чернігівська,
міста: Київ та Севастополь

Загальна кількість програм програмної послуги – 8, кількість вітчизняних програм – 8.
Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та
право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

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

