
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2547 

 

23.12.2009                                                       м. Київ                                              Протокол № 49 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 11.02.2010 № 326 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 20.01.2010 № 29 

Про заяву ЗАТ „Українська незалежна 

ТРК „Заграва”, м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0050-м від 31.03.2004)  

 

Розглянувши заяву Закритого акціонерного товариства „Українська 

незалежна телерадіокомпанія „Заграва”, м. Київ (юридична та фактична адреси: 

вул. Якіра, 13-б, м. Київ, 04119; голова правління Рудік О.О.), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0050-м від 31.03.2004 у зв’язку зі 

зміною параметрів супутникового каналу мовлення (були: супутниковий 

ретранслятор – „HELLAS SAT 2”, орбітальна позиція – 390 Cх. д., частота 

прийому – 11512 МГц, символьна швидкість – 30000 Ксимв./сек., поляризація –

горизонтальна, умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді; стали: 

супутниковий ретранслятор – „AMOS-2”, оператор супутникового ретранслятора 

– Space-communication Ltd, Ізраїль, орбітальна позиція – 40 Cх. д., частота 

прийому – 10759 МГц, символьна швидкість – 30000 Ксимв./сек., поляризація –

горизонтальна, умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді), 

оператора телекомунікацій (був: ДП „Укркосмос”, м. Київ; став: ЗАТ „ММЦ-

СТБ”, м. Київ) та складу редакційної ради (був: Рудік О.О., Баранська Є.І., 

Довжинець О.В., Литвинова М.К., Удовиченко Н.В., Бєглєцова Ю.Д.; став:  

Рудік О.О., Колесник Н.В., Тимошенко В.І., Литвинова М.К., Удовиченко Н.В., 

Бєглєцова Ю.Д.), керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і 

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

України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 4 та 6 (дата видачі додатків 23.04.2009) до 

ліцензії на мовлення НР № 0050-м від 31.03.2004 Закритого акціонерного 



товариства „Українська незалежна телерадіокомпанія „Заграва”, м. Київ, у зв’язку 

зі зміною оператора телекомунікацій, параметрів супутникового каналу мовлення 

та складу редакційної ради, зазначивши: 

- параметри супутникового каналу мовлення – супутниковий ретранслятор – 

„AMOS-2”, оператор супутникового ретранслятора – Space-communication Ltd, 

Ізраїль, орбітальна позиція – 40 Cх. д., частота прийому – 10759 МГц, символьна 

швидкість – 30000 Ксимв./сек., поляризація –горизонтальна, умови 

розповсюдження програм – у відкритому вигляді; 

- оператор телекомунікацій – ЗАТ „ММЦ-СТБ”, м. Київ. 

2. 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 ЗАТ „Українська незалежна телерадіокомпанія 

„Заграва”, м. Київ, рахунок на сплату ліцензійного збору: 

2.1. за зміну оператора телекомунікацій та складу редакційної ради – в 

розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2.2. за зміну параметрів супутникового каналу мовлення, враховуючи раніше 

сплачений ліцензійний збір та розмір місячної плати за технічні послуги мовлення 

супутникового каналу, визначений відповідно до договору про наміри ЗАТ 

„Українська незалежна телерадіокомпанія „Заграва”, м. Київ, з оператором 

супутникового ретранслятора Space-communication Ltd, Ізраїль, від 16.12.2009, та 

підтверджений актом експертизи ДП „Укркосмос” від 22.12.2009 № 588/2009, у 

сумі 61892 грн. 74 коп. 

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

„Українська незалежна телерадіокомпанія „Заграва”, м. Київ, переоформлені 

додатки 1, 4 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 0050-м від 31.03.2004. 

4. При видачі ЗАТ „Українська незалежна телерадіокомпанія „Заграва”,  

м. Київ, переоформлених додатків 1, 4 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 0050-м 

від 31.03.2004, додатки 1, 4 та 6 (дата видачі додатків 23.04.2009) вважаються 

недійсними та вилучаються. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент та юридичне управління. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/  А. Мирошніченко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Ю. Плаксюк 
 

 


