
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 315 

 

11.02.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 26 

 

Про заяву ДП ТОВ „Імпульс” „ТРК „Імпульс ТБ”, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., 

щодо переоформлення ліцензії  

провайдера програмної послуги 

(НР № 0207-п від 25.12.2002)  

 

Розглянувши заяву Дочірнього підприємства товариства з обмеженою 

відповідальністю „Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл. (місцезнаходження юридичної особи: 

вул. Драгоманова, буд. 9, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., 32300; 

директор Подолян В.І.), щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги НР № 0207-п від 25.12.2002 у зв’язку зі зміною юридичної адреси, 

зменшенням кількості головних станцій, збільшенням ресурсу до 72 каналів, 

збільшенням кількості програм до 74 та зміною 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 20.01.2010 № 2, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків 

04.05.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0207-п від 

25.12.2002 Дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю 

„Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл., у зв’язку зі зміною юридичної адреси, зменшенням 

кількості головних станцій, збільшенням ресурсу до 72 каналів, збільшенням 

кількості програм до 74 та зміною загальної концепції (принципи, підстави 

добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з 

додатком до рішення, зазначивши в ліцензії: 

- ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для 

ретрансляції зазначених у додатку до рішення 74 програм – 72 канали; 

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 15200 (без змін); 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі 

(розповсюдження програм) –  м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. в 



межах вулиць і провулків: Бульварного, Богінського, Ватутіна, Васильєва, 

Веліканова, Вокзальної, Войкова, Вутіша, Гагаріна, Гагенмейстера, Гайдара, 

Гастелло, Годованця, Голосківського шосе, Грушевського, Гуменіск, Гунської, 

Драгоманова, Д.Галицького, Добролюбова, Драйхмари, Дружби, Жукова, 

Затонського, Загородного, Заводського, Збарського, Заньковецької, 

Індустріальної, Кам’янчан, Каліської, Кн. Коріатов, Червоноармійської, 

Червоногвардійської, Космонавтів, Коцюбинського, Короленка, Криленка, 

Кулика, Лагерного, Леніна, Ленінського комсомолу, Лесі Українки, 

Лермонтова, Леонтовича, Лисенка, Мануільського, Матросова, Миру, Мічуріна, 

Мічурінської, Молодіжної, Нігинського шосе, Огієнка, Павлова, Панівецької, 

Панфілова, Пархоменка, Першотравневої, Піонерського, Польової, Проектного, 

Проектної, Прорізного, Привокзальної, Пушкінської, Пушкінського узвозу, 

Радянської, Розвадовського, Руданського, Саксаганського, Північного, 

Північної, Сицінського, Слєпньова, Смірнова, Соборної, Спортивного, 

Будівельників, Суворова, Тімірязєва, Торгової площі, Праці, Уральської, 

Укмергерської, Фабріціуса, Фрунзе, Франка, М.Харченка, Хмельницького 

шосе, Хмельницької, Ценського, Центральної, Чернишевського, 

Черняховського, Чехова, Чапаєва, Чкалова, Чубаря, Шевченка, Шмідта, Щорса, 

30 років Перемоги, Південної, Якіра (без змін); 

- місцезнаходження головної станції - вул. Драгоманова, 9, м. Кам’янець- 

Подільський Хмельницької обл. 

2. Затвердити ДП ТОВ „Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., пакет (перелік) програм 

універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення. 

3. Затвердити ДП ТОВ „Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., загальну концепцію (принципи, 

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

згідно з додатком до рішення. 

4. Провайдер програмної послуги ДП ТОВ „Імпульс” „Телерадіокомпанія 

„Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 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 ст. 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення” визначити ДП ТОВ „Імпульс” 

„Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

обл., плату за переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги в 

розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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

ТОВ „Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної 

послуги НР № 0207-п від 25.12.2002. 

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0207-п від 25.12.2002 ДП ТОВ „Імпульс” 

„Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-Подільський  



Хмельницької обл., додатки 1, 2, 3, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків 04.05.2007) 

вважаються недійсними та вилучаються. 

8. 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 

до рішення Національної ради  

10.02.2010 № 315 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

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

передбачено надавати ДП ТОВ „Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”, м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл., у складі програмної послуги у м. Кам’янці-Подільському 

Хмельницької обл., в межах території розташування багатоканальної телемережі* 

 

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження програм – у відкритому 

вигляді): 

 
№ 

з/п 

Канал (ТВК) 

прийому 

Програма 

1.  21 Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА” 

2.  33 ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ 

3.  27 АТЗТ „УНТК” 

4.  39 ТОВ „МКТ „ICTV” 

5.  57 ТОВ „Новий канал” 

6.  43 ЗАТ „ММЦ-СТБ” 

7.  64 ЗАТ „ТРК „Україна” 

8.  60 ПАТ „Телекомпанія „ТЕТ” 

9.  50 ПІІ у формі ТОВ „ТРК „НБМ” 

10.  37 ТОВ „Гравіс” (СІТІ)/ ЗАТ „Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія” 
 

Загальна кількість програм програмної послуги - 74, із них вітчизняних – 44: 

- правовласники яких отримали ліцензію Національної ради на мовлення; 

- 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. 

Провайдер програмної послуги ДП ТОВ „Імпульс” „Телерадіокомпанія „Імпульс ТБ”,  

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам 

можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та 

включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм. 

* відповідно до рішень Національної ради від 08.10.2008 № 1741 та від 20.01.2010 № 2. 

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною 

послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом. 

 

 

В.о. директора  

ліцензійно-реєстраційного департаменту   /підпис/  Л. Запорожець 

 

Директор департаменту 

контрольно-аналітичної роботи     /підпис/  В. Сокур 

 


