НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 2596
30.12.2009

м. Київ

Протокол № 50
Скасовано:
рішення Національної ради
від 14.04.2010 № 630
Внесено зміни:
рішення Національної ради
від 27.01.2010 № 101

Про заяву ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ,
щодо внесення змін до ліцензії
на право користування каналами мовлення
(НР № 2635 від 30.06.2006)
та видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фірма
„Екран”, м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Виборзька, 99,
м. Київ, 03067; директор Бистрицький Г.І.), щодо внесення змін до ліцензії на
право користування каналами мовлення НР № 2635 від 30.06.2006 у зв’язку зі
зменшенням кількості домогосподарств до 22000, зменшенням території
розташування (прийому) багатоканальної телемережі у зв’язку з вилученням
міст: Миколаєва та Дніпропетровська, зміною власників, місцезнаходження
юридичної особи (б-р Івана Лепсе, 5-г, м. Київ; вул. Виборзька, 99, м. Київ,
03067), фактичної адреси (була: вул. Голосіївська, 7, корп. 3, м. Київ; стала: вул.
Гончара/Стрітенська, 6/6, м. Київ), керівника (був: Романюк М.І.; став:
Бистрицький Г.І.) та загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями
24, 30, 40, 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18,
24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення” та рішеннями Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від
18.02.2009 № 203, Національна рада
вирішила:
1. Внести зміни до ліцензії на право користування каналами мовлення
НР № 2635 від 30.06.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю „Фірма
„Екран”, м. Київ, у зв’язку зі зменшенням кількості домогосподарств до 22000,
зменшенням території розташування (прийому) багатоканальної телемережі у
зв’язку з вилученням міст: Миколаєва та Дніпропетровська, зміною власників,
місцезнаходження юридичної особи та загальної концепції (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з
додатками до рішення, та видати ліцензію провайдера програмної послуги,
зазначивши:

- ресурс багатоканальної ефірної телемережі з використанням системи
МІТРІС у м. Хмельницькому, м. Черкасах, м. Полтаві, м. Антополі Рівненської
обл., м. Ковелі Волинської обл., м. Житомирі, який використовується для
ретрансляції зазначених у додатках до рішення 29 програм – 28 каналів (без
змін);
- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –
м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Полтава, м. Антопіль Рівненської обл.,
м. Ковель Волинської обл., м. Житомир та прилеглі райони в межах зони
впевненого прийому базових станцій;
- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм – 22000
(м. Хмельницький – 5000, м. Черкаси – 5000, м. Полтава – 5000, м. Антопіль
Рівненської обл. – 1000, м. Ковель Волинської обл. – 1000, м. Житомир – 5000);
- адреси місця встановлення базових станцій типу МІТРІС вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький; вул. Сумгаїтська, 10, м. Черкаси;
вул. Жовтнева, 70, м. Полтава; вежа РТПЦ, м. Антопіль Рівненської обл.;
вул. Варшавська, 5, м. Ковель Волинської обл.; вул. Щорса, 236, м. Житомир.
2. Затвердити ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, загальну концепцію (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатками до
рішення.
3. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики розрахунків
розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу
дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги
провести розрахунок, видати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, рахунок на сплату
ліцензійного збору:
3.1. за зміну власників, місцезнаходження юридичної особи – у розмірі п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3.2. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств у м. Хмельницькому – 5000, ресурс багатоканальної
телемережі – 28 каналів, кількість програм – 29, загальну концепцію (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм
(L=0,15);
3.3. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств у м. Черкасах – 5000, ресурс багатоканальної телемережі – 28
каналів, кількість програм – 29, загальну концепцію (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), коефіцієнт
врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (L=0,15);
3.4. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств у м. Полтаві – 5000, ресурс багатоканальної телемережі – 28
каналів, кількість програм – 29, загальну концепцію (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), коефіцієнт
врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (L=0,15);
3.5. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств у м. Антополі Рівненської обл. – 1000, ресурс багатоканальної
телемережі – 28 каналів, кількість програм – 29, загальну концепцію (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),

коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм
(L=0,1);
3.6. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств у м. Ковелі Волинської обл. – 1000, ресурс багатоканальної
телемережі – 28 каналів, кількість програм – 29, загальну концепцію (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм
(L=0,1);
3.7. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір та кількість
домогосподарств у м. Житомирі – 5000, ресурс багатоканальної телемережі – 28
каналів, кількість програм – 29, загальну концепцію (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), коефіцієнт
врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (L=0,15).
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати
ліцензію провайдера програмної послуги ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, строк
дії ліцензії по 30.06.2016, відповідно до ліцензії НР № 2635 від 30.06.2006.
5. При видачі переоформленої ліцензії ліцензія на право користування
каналами мовлення НР № 2635 від 30.06.2006 ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ,
вважається недійсною та вилучається.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти:
ліцензійно-реєстраційний, контрольно-аналітичної роботи та юридичне
управління.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

А. Мирошніченко

Заступник голови Національної ради

/підпис/

Ю. Плаксюк

Додаток 1
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2596
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які
передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги у
м. Хмельницькому в межах території розташування (прийому) багатоканальної телемережі
типу МІТРІС
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги у м. Хмельницькому
№
з/п

Канал
прийому

Частота
ретрансляції

1.

Програма

Національна
телекомпанія України
ТОВ „ТРК „Ера”

Умови
розповсюдже
н-ня (доступ)
– відкритий
або
кодований
кодований

28

11715

2.

30

11743

„1+1”

кодований

3.

23

11771

ICTV

кодований

4.

48

11799

Новий канал

кодований

5.
6.
7.

52
62
60

11827
11855
11833

С, ти вдома
5 [канал чесних новин]
ТЕТ

кодований
кодований
кодований

8.
37
9.
35
10. супутниковий

11911
11939
11967

ТРК „Україна”
Інтер
КРТ

кодований
кодований
кодований

11. супутниковий

11995

кодований

12.
13.
14.
15.
16.

супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий

12023
12051
12079
12107
12135

17.

44

12163

кодований
кодований
кодований

18. супутниковий
19.
58
20. супутниковий

12191
12219
12247

Парламентський
телеканал „РАДА”
O-TV
Jetix
Детский мир
Наше кино
Перший розважальний
телеканал (PRO ВСЕ)
К1 (ТОВ „ТРО „Мульті
Медіа Сервіс”)
НТН
М1
Телеклуб

21. супутниковий
22. супутниковий
23. супутниковий

12275
12303
12331

ДТРК „Культура”
УТР
ТОНІС

кодований

кодований
кодований
кодований
кодований
кодований
кодований
кодований
кодований
кодований

Номер та дата дозволу

Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №062-03/2007 від
19.03.2007
Договір №ВМ-06-03-06 від
03.01.2007
Договір №318/2007 від
14.03.2007
Договір №136/07 від 01.01.2007
Договір №575 від 01.09.2009
Договір №398/КС/07 від
01.02.2007
Договір б/н від 01.01.2008
Договір №62 від 01.07.2006
Договір №20/07-2006 від
20.07.2006
Договір №195 від 28.12.2006
Договір №519 від 30.12.2006
Договір б/н від 01.08.2006
Договір №161/06 від 20.07.2006
Договір №161/06 від 20.07.2006
Договір №20/01-02/08-Т від
01.02.2008
Договір №1062-К1 від
01.09.2008
Договір №317-к від 01.10.2006
Договір №656-К від 23.01.2008
Договір №161/06-ТК від
01.08.2006
Договір №91 від 08.01.2008
Договір №189 від 01.09.2006
Договір №9/1-ВР-ш від

24. супутниковий

12359

Ентер-фільм

кодований

25. супутниковий

12387

Ентер-музика

кодований

26. супутниковий

12415

кодований

27. супутниковий

12443

Мегаспорт (ВАТ
„Київтелемонтаж”)
24

28. супутниковий

12471

Fashion-TV

кодований

кодований

23.08.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-С від 01.09.2008
Договір №17-01.2007/0 від
17.01.2007
Договір №62-фт від 01.07.2006

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.
Директор ліцензійно-реєстраційного
департаменту

/підпис/

А. Новицький

/підпис/

В. Сокур

Директор департаменту контрольно-

аналітичної роботи

Додаток 2
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2596
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які
передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги у
м. Черкасах в межах території розташування (прийому) багатоканальної телемережі типу
МІТРІС
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги у м. Черкасах
№
з/п

Канал
прийому

Частота
ретрансляції

1.

Програма

Національна
телекомпанія України
ТОВ „ТРК „Ера”

Умови
розповсюджен
-ня (доступ) –
відкритий або
кодований
кодований

3

11715

2.

12

11743

„1+1”

кодований

3.

33

11771

ICTV

кодований

4.

57

11799

Новий канал

кодований

5.

51

11827

С, ти вдома

кодований

6.
7.

39
22

11855
11833

5 (НБМ)
ТЕТ

кодований
кодований

8.
41
9.
29
10. супутниковий

11911
11939
11967

ТРК „Україна”
Інтер
КРТ

кодований
кодований
кодований

11. супутниковий

11995

кодований

12. супутниковий
13. супутниковий
14. супутниковий

12023
12051
12079

Парламентський
телеканал „РАДА”
O-TV
Jetix
Детский мир

15. супутниковий

12107

Наше кино

кодований

16. супутниковий

12135

кодований

17.

12163

кодований

кодований
кодований
кодований

18.
64
19.
49
20. супутниковий

12191
12219
12247

Перший розважальний
телеканал (PRO ВСЕ)
К1 (ТОВ „ТРО „Мульті
Медіа Сервіс”)
НТН
М1
Телеклуб

21. супутниковий
22. супутниковий
23. супутниковий

12275
12303
12331

ДТРК „Культура”
УТР
ТОНІС

кодований
кодований
кодований

24. супутниковий

12359

Ентер-фільм

кодований

25. супутниковий

12387

Ентер-музика

кодований

47

кодований
кодований
кодований
кодований

Номер та дата дозволу

Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №062-03/2007 від
19.03.2007
Договір №ВМ-06-03-06 від
03.01.2007
Договір №318/2007 від
14.03.2007
Договір №136/07 від
01.01.2007
Договір №575 від 01.09.2009
Договір №398/КС/07 від
01.02.2007
Договір б/н від 01.01.2008
Договір №62 від 01.07.2006
Договір №20/07-2006 від
20.07.2006
Договір №195 від 28.12.2006
Договір №519 від 30.12.2006
Договір б/н від 01.08.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №20/01-02/08-Т від
01.02.2008
Договір №1062-К1 від
01.09.2008
Договір №317-к від 01.10.2006
Договір №656-К від 23.01.2008
Договір №161/06-ТК від
01.08.2006
Договір №91 від 08.01.2008
Договір №189 від 01.09.2006
Договір №9/1-ВР-ш від
23.08.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006

26. супутниковий

12415

кодований

Договір №62-С від 01.09.2008

12443

Мегаспорт (ВАТ
„Київтелемонтаж”)
24

27. супутниковий

кодований

12471

Fashion-TV

кодований

Договір №17-01.2007/0 від
17.01.2007
Договір №62-фт від 01.07.2006

28. супутниковий

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.
Директор ліцензійно-реєстраційного
департаменту

/підпис/

А. Новицький

/підпис/

В. Сокур

Директор департаменту контрольно-

аналітичної роботи

Додаток 3
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2596
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які
передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги у
м. Полтаві в межах території розташування (прийому) багатоканальної телемережі типу
МІТРІС
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги у м. Полтаві
№
з/п

Канал
прийому

Частота
ретрансляції

1.

Програма

Національна
телекомпанія України
ТОВ „ТРК „Ера”

Умови
розповсюдженн
я (доступ) –
відкритий або
кодований
кодований

22

11715

2.

40

11743

„1+1”

кодований

3.

6

11771

ICTV

кодований

4.

50

11799

Новий канал

кодований

5.

42

11827

С, ти вдома

кодований

6.
7.

52
24

11855
11833

5 (НБМ)
ТЕТ

кодований
кодований

8.
9.
10.

48
4
супутниковий

11911
11939
11967

ТРК „Україна”
Інтер
КРТ

кодований
кодований
кодований

11.

супутниковий

11995

кодований

12.
13.
14.

супутниковий
супутниковий
супутниковий

12023
12051
12079

Парламентський
телеканал „РАДА”
O-TV
Jetix
Детский мир

15.

супутниковий

12107

Наше кино

кодований

16.

супутниковий

12135

кодований

17.

32

12163

18.
19.
20.

64
35
супутниковий

12191
12219
12247

Перший
розважальний
телеканал (PRO ВСЕ)
К1 (ТОВ „ТРО
„Мульті Медіа
Сервіс”)
НТН
М1
Телеклуб

21.
22.
23.

супутниковий
супутниковий
супутниковий

12275
12303
12331

ДТРК „Культура”
УТР
ТОНІС

кодований
кодований
кодований

24.

супутниковий

12359

Ентер-фільм

кодований

25.

супутниковий

12387

Ентер-музика

кодований

кодований

кодований
кодований
кодований

Номер та дата дозволу

Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №062-03/2007 від
19.03.2007
Договір №ВМ-06-03-06 від
03.01.2007
Договір №318/2007 від
14.03.2007
Договір №136/07 від
01.01.2007
Договір №575 від 01.09.2009
Договір №398/КС/07 від
01.02.2007
Договір б/н від 01.01.2008
Договір №62 від 01.07.2006
Договір №20/07-2006 від
20.07.2006
Договір №195 від 28.12.2006
Договір №519 від 30.12.2006
Договір б/н від 01.08.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №20/01-02/08-Т від
01.02.2008

кодований

Договір №1062-К1 від
01.09.2008

кодований
кодований
кодований

Договір №317-к від 01.10.2006
Договір №656-К від 23.01.2008
Договір №161/06-ТК від
01.08.2006
Договір №91 від 08.01.2008
Договір №189 від 01.09.2006
Договір №9/1-ВР-ш від
23.08.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-Р-Ф-М від

26.

супутниковий

12415

кодований

12443

Мегаспорт (ВАТ
„Київтелемонтаж”)
24

27.

супутниковий

28.

супутниковий

12471

Fashion-TV

кодований

кодований

01.07.2006
Договір №62-С від 01.09.2008
Договір №17-01.2007/0 від
17.01.2007
Договір №62-фт від 01.07.2006

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.
Директор ліцензійно-реєстраційного
департаменту

/підпис/

А. Новицький

/підпис/

В. Сокур

Директор департаменту контрольно-

аналітичної роботи

Додаток 4
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2596
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які
передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги у
м. Антополі Рівненської обл. в межах території розташування (прийому) багатоканальної
телемережі типу МІТРІС
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги у м. Антополі Рівненської обл.
№
з/п

Канал
прийому

Частота
ретрансляції

1.

Програма

Національна
телекомпанія України
ТОВ „ТРК „Ера”

Умови
розповсюдження
(доступ) –
відкритий або
кодований
кодований

3

11715

2.

27

11743

„1+1”

кодований

3.

37

11771

ICTV

кодований

4.

51

11799

Новий канал

кодований

5.

10

11827

С, ти вдома

кодований

6.
7.

49
43

11855
11833

5 (НБМ)
ТЕТ

кодований
кодований

8.
9.
10.

64
39
супутниковий

11911
11939
11967

ТРК „Україна”
Інтер
КРТ

кодований
кодований
кодований

11.

супутниковий

11995

кодований

12.
13.
14.

супутниковий
супутниковий
супутниковий

12023
12051
12079

Парламентський
телеканал „РАДА”
O-TV
Jetix
Детский мир

15.

супутниковий

12107

Наше кино

кодований

16.

супутниковий

12135

кодований

17.

47

12163

18.

супутниковий

12191

Перший розважальний
телеканал (PRO ВСЕ)
К1 (ТОВ „ТРО „Мульті
Медіа Сервіс”)
НТН

19.

57

12219

М1

кодований

20.

супутниковий

12247

Телеклуб

кодований

21.
22.
23.

супутниковий
супутниковий
супутниковий

12275
12303
12331

ДТРК „Культура”
УТР
ТОНІС

кодований
кодований
кодований

24.

супутниковий

12359

Ентер-фільм

кодований

кодований

кодований
кодований
кодований

кодований
кодований

Номер та дата дозволу

Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №062-03/2007 від
19.03.2007
Договір №ВМ-06-03-06 від
03.01.2007
Договір №318/2007 від
14.03.2007
Договір №136/07 від
01.01.2007
Договір №575 від 01.09.2009
Договір №398/КС/07 від
01.02.2007
Договір б/н від 01.01.2008
Договір №62 від 01.07.2006
Договір №20/07-2006 від
20.07.2006
Договір №195 від 28.12.2006
Договір №519 від 30.12.2006
Договір б/н від 01.08.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №20/01-02/08-Т від
01.02.2008
Договір №1062-К1 від
01.09.2008
Договір №317-к від
01.10.2006
Договір №656-К від
23.01.2008
Договір №161/06-ТК від
01.08.2006
Договір №91 від 08.01.2008
Договір №189 від 01.09.2006
Договір №9/1-ВР-ш від
23.08.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006

25.

супутниковий

12387

Ентер-музика

кодований

26.

супутниковий

12415

кодований

27.

супутниковий

12443

Мегаспорт (ВАТ
„Київтелемонтаж”)
24

28.

супутниковий

12471

Fashion-TV

кодований

кодований

Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-С від
01.09.2008
Договір №17-01.2007/0 від
17.01.2007
Договір №62-фт від
01.07.2006

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.
Директор ліцензійно-реєстраційного
департаменту

/підпис/

А. Новицький

Директор департаменту контрольно-

аналітичної роботи

/підпис/

В. Сокур

Додаток 5
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2596
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які
передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги у м. Ковелі
Волинської обл. в межах території розташування (прийому) багатоканальної телемережі типу
МІТРІС
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги у м. Ковелі Волинської обл.
№
з/п

Канал
прийому

Частота
ретрансляції

1.

Програма

Національна телекомпанія
України
ТОВ „ТРК „Ера”

Умови
розповсюдження
(доступ) –
відкритий або
кодований
кодований

6

11715

2.

5

11743

„1+1”

кодований

3.

36

11771

ICTV

кодований

4.

21

11799

Новий канал

кодований

5.

41

11827

С, ти вдома

кодований

6.

супутниковий

11855

5 (НБМ)

кодований

7.

супутниковий

11833

ТЕТ

кодований

8.
9.
10.

58
26
супутниковий

11911
11939
11967

ТРК „Україна”
Інтер
КРТ

кодований
кодований
кодований

11.

супутниковий

11995

кодований

12.

супутниковий

12023

Парламентський
телеканал „РАДА”
O-TV

13.
14.

супутниковий
супутниковий

12051
12079

Jetix
Детский мир

кодований
кодований

15.

супутниковий

12107

Наше кино

кодований

16.

супутниковий

12135

кодований

17.

супутниковий

12163

18.

супутниковий

12191

Перший розважальний
телеканал (PRO ВСЕ)
К1 (ТОВ „ТРО „Мульті
Медіа Сервіс”)
НТН

19.

38

12219

М1

кодований

20.

супутниковий

12247

Телеклуб

кодований

21.
22.

супутниковий
супутниковий

12275
12303

ДТРК „Культура”
УТР

кодований
кодований

23.

супутниковий

12331

ТОНІС

кодований

кодований

кодований

кодований
кодований

Номер та дата дозволу

Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №062-03/2007 від
19.03.2007
Договір №ВМ-06-03-06 від
03.01.2007
Договір №318/2007 від
14.03.2007
Договір №136/07 від
01.01.2007
Договір №575 від
01.09.2009
Договір №398/КС/07 від
01.02.2007
Договір б/н від 01.01.2008
Договір №62 від 01.07.2006
Договір №20/07-2006 від
20.07.2006
Договір №195 від
28.12.2006
Договір №519 від
30.12.2006
Договір б/н від 01.08.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №20/01-02/08-Т
від 01.02.2008
Договір №1062-К1 від
01.09.2008
Договір №317-к від
01.10.2006
Договір №656-К від
23.01.2008
Договір №161/06-ТК від
01.08.2006
Договір №91 від 08.01.2008
Договір №189 від
01.09.2006
Договір №9/1-ВР-ш від
23.08.2006

24.

супутниковий

12359

Ентер-фільм

кодований

25.

супутниковий

12387

Ентер-музика

кодований

26.

супутниковий

12415

кодований

27.

супутниковий

12443

Мегаспорт (ВАТ
„Київтелемонтаж”)
24

28.

супутниковий

12471

Fashion-TV

кодований

кодований

Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-С від
01.09.2008
Договір №17-01.2007/0 від
17.01.2007
Договір №62-фт від
01.07.2006

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.
Директор ліцензійно-реєстраційного
департаменту

/підпис/

А. Новицький

Директор департаменту контрольно-

аналітичної роботи

/підпис/

В. Сокур

Додаток 6
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2596
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які
передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги у
м. Житомирі в межах території розташування (прийому) багатоканальної телемережі типу
МІТРІС
Перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту у
складі програмної послуги у м. Житомирі
№
з/п

Канал
прийому

Частота
ретрансляції

1.

Програма

Національна телекомпанія
України
ТОВ „ТРК „Ера”

Умови
розповсюдження (доступ) –
відкритий або
кодований
кодований

7

11715

2.

5

11743

„1+1”

кодований

3.

21

11771

ICTV

кодований

4.

33

11799

Новий канал

кодований

5.

52

11827

С, ти вдома

кодований

6.

57

11855

5 [канал чесних новин]

кодований

7.

26

11833

ТЕТ

кодований

8.
9.
10.

29
10
супутниковий

11911
11939
11967

ТРК „Україна”
Інтер
КРТ

кодований
кодований
кодований

11.

супутниковий

11995

кодований

12.

супутниковий

12023

Парламентський телеканал
„РАДА”
O-TV

13.
14.

супутниковий
супутниковий

12051
12079

Jetix
Детский мир

кодований
кодований

15.

супутниковий

12107

Наше кино

кодований

16.

супутниковий

12135

кодований

17.

47

12163

18.

супутниковий

12191

Перший розважальний
телеканал (PRO ВСЕ)
К1 (ТОВ „ТРО „Мульті
Медіа Сервіс”)
НТН

19.

49

12219

М1

кодований

20.

супутниковий

12247

Телеклуб

кодований

21.
22.

супутниковий
супутниковий

12275
12303

ДТРК „Культура”
УТР

кодований
кодований

23.

супутниковий

12331

ТОНІС

кодований

кодований

кодований

кодований
кодований

Номер та дата дозволу

Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №01-01-03/Е-8 від
01.01.2008
Договір №062-03/2007 від
19.03.2007
Договір №ВМ-06-03-06 від
03.01.2007
Договір №318/2007 від
14.03.2007
Договір №136/07 від
01.01.2007
Договір №575 від
01.09.2009
Договір №398/КС/07 від
01.02.2007
Договір б/н від 01.01.2008
Договір №62 від 01.07.2006
Договір №20/07-2006 від
20.07.2006
Договір №195 від
28.12.2006
Договір №519 від
30.12.2006
Договір б/н від 01.08.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №161/06 від
20.07.2006
Договір №20/01-02/08-Т від
01.02.2008
Договір №1062-К1 від
01.09.2008
Договір №317-к від
01.10.2006
Договір №656-К від
23.01.2008
Договір №161/06-ТК від
01.08.2006
Договір №91 від 08.01.2008
Договір №189 від
01.09.2006
Договір №9/1-ВР-ш від

24.

супутниковий

12359

Ентер-фільм

кодований

25.

супутниковий

12387

Ентер-музика

кодований

26.

супутниковий

12415

кодований

27.

супутниковий

12443

Мегаспорт (ВАТ
„Київтелемонтаж”)
24

28.

супутниковий

12471

Fashion-TV

кодований

кодований

23.08.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-Р-Ф-М від
01.07.2006
Договір №62-С від
01.09.2008
Договір №17-01.2007/0 від
17.01.2007
Договір №62-фт від
01.07.2006

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.
Директор ліцензійно-реєстраційного
департаменту

/підпис/

А. Новицький

Директор департаменту контрольно-

аналітичної роботи

/підпис/

В. Сокур

