
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2377 

 

09.12.2009                                                       м. Київ                                              Протокол № 46 

 

Про заяву ПП „ТРК „НТК”,  

м. Коломия Івано-Франківської обл.,  

щодо внесення змін до ліцензії  

провайдера програмної послуги  

(НР № 0334-п від 10.09.2003) 

 

Розглянувши заяву Приватного підприємства „Телерадіокомпанія „НТК”, 

м. Коломия Івано-Франківської обл. (місцезнаходження юридичної особи: 

вул. Січових Стрільців, 23, м. Коломия Івано-Франківської обл., 78200; 

директор Дем’янюк В. М.), щодо внесення змін до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0334-п від 10.09.2003 у зв’язку зі збільшенням 

ресурсу багатоканальної телемережі до 60 каналів, збільшенням кількості 

програм до 62, зміною оператора телекомунікацій (був: МПП „КВАНТ ІІ”,  

м. Коломия Івано-Франківської обл.; став: ПП „Телекомсервіс”, м. Коломия 

Івано-Франківської обл.) та загальної концепції (принципи, підстави добору та 

перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 

1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради 

від 08.10.2008 № 1741 та від 17.02.2009 № 203, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Внести зміни до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0334-п 

від 10.09.2003 Приватного підприємства „Телерадіокомпанія „НТК”,  

м. Коломия Івано-Франківської обл., у зв’язку зі збільшенням ресурсу 

багатоканальної телемережі до 60 каналів, збільшенням кількості програм до 

62, зміною оператора телекомунікацій та загальної концепції (принципи, 

підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), 

згідно з додатком до рішення, зазначивши: 

-  ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для 

ретрансляції зазначених у додатку до рішення 62 програм – 60 каналів; 

- кількість домогосподарств на території надання програмних послуг – 

11870 (без змін); 

- територія розташування багатоканальної телемережі – м. Коломия 

Івано-Франківської обл. (без змін); 



- оператор телекомунікацій – ПП „Телекомсервіс”, м. Коломия Івано-

Франківської обл. 

2. Затвердити ПП „Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-

Франківської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, 

згідно з додатком до рішення. 

3. Затвердити ПП „Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-

Франківської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) 

програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення. 

4. Провайдер програмної послуги ПП „Телерадіокомпанія „НТК”,  

м. Коломия Івано-Франківської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам 

можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим 

пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх 

пакетів програм. 

5. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу 

дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги 

провести розрахунок, видати ПП „Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-

Франківської обл., рахунок на сплату ліцензійного збору:  

5.1. за зміну оператора телекомунікацій – у розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

5.2. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість 

домогосподарств – 11870, збільшення ресурсу багатоканальної телемережі до 

60 каналів, кількості програм до 62, зміну загальної концепції (принципи, 

підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), 

коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм 

(L=0,1). 

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПП 

„Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-Франківської обл., додатки 1, 2, 

3, 4 та 5 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0334-п від 10.09.2003. 

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4 та 5 до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0334-п від 10.09.2003 ПП 

„Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-Франківської обл., додатки 1, 2, 

3, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків 03.08.2007) вважаються недійсними та 

вилучаються. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти: 

контрольно-аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний та юридичне 

управління. 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ А. Мирошніченко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ Ю. Плаксюк 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

09.12.2009 № 2377 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які 

передбачено надавати ПП „Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-Франківської обл., у 

складі програмної послуги в м. Коломиї Івано-Франківської обл., в межах території 

розташування багатоканальної телемережі* 

 

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді): 
№ 

з/п 

Канал (ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  6 Національна телекомпанія України / ТОВ „ТРК „ЕРА” 

2.  12 АТЗТ „УНТК” 

3.  50 ТОВ „МК ТРК „ICTV” 

4.  42 ТОВ „Новий канал” 

5.  57 ЗАТ „ТРК „Україна” 

6.  47 ТОВ „ТС „Служба інформації” 

7.  37 ЗАТ „ТК „ТЕТ” 

8.  23 ПП „Телерадіокомпанія „НТК” 

Кількість програм програмної послуги – 62, із них вітчизняних – 44: 

- правовласники яких отримали ліцензію Національної ради; 

- правовласники яких перебувають під юрисдикцією Європейського Союзу, або 

країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення; 

- програми, зміст яких відповідає Європейській конвенції про транскордонне 

телебачення та визначені Національною радою як такі. 

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та 

право розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника. 

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на території 

України. 

* відповідно до рішень Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 17.02.2009 № 203. 

Провайдер програмної послуги ПП „Телерадіокомпанія „НТК”, м. Коломия Івано-

Франківської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм 

універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної 

програмної послуги до всіх пакетів програм. 

  Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною 

послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом. 

 

 

Директор ліцензійно-реєстраційного 

департаменту      /підпис/ А. Новицький 

 

Директор департаменту контрольно- 

аналітичної роботи      /підпис/ В. Сокур 

 


