
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 323 

 

11.02.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 26 

 

 

Про заяву ДКП „ТРК „Київ”,  

м. Київ, щодо видачі дубліката ліцензії  

(НР № 1818 від 02.08.2004) 

 

Розглянувши заяву Державного комунального підприємства 

„Телерадіокомпанія „Київ”, м. Київ (юридична адреса: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 

01001; фактична адреса: вул. Хрещатик, 5-в, м. Київ, 01001; т. в. о. директора 

Джангіров Д. Г.), про видачу дубліката ліцензії на мовлення (супутникове; 

логотип: каштановий лист з різнокольоровими пелюстками і назвою телекомпанії 

„Київ”), керуючись статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, статтями 31 та 34 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, беручи до уваги публікацію в Київській 

муніципальній газеті „Хрещатик” від 24.01.2008 № 12 (3228) про втрату бланка 

ліцензії на право користування каналами мовлення НР № 1818 від 02.08.2004, 

керуючись рішеннями Національної ради від 11.05.2006 № 376 та від 11.10.2006 № 

791, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Відмінити рішення Національної ради від 18.02.2009 № 280 „Про 

виключення із загальних концепцій пакетування (переліку) програм, придбаних 

провайдерами програмної послуги для ретрансляції, програми ДКП „ТРК „Київ”, 

м. Київ”. 

2. Внести зміни до рішення Національної ради від 27.02.2008 № 426 „Про 

результати позапланової перевірки ДКП „ТРК „Київ”, м. Київ (НР № 1230 від 

27.10.2003, НР № 1232 від 28.10.2003, НР № 1818 від 02.08.2004)”, вилучивши пункти 

1 та 2. 

3. Видати Державному комунальному підприємству „Телерадіокомпанія 

„Київ”, м. Київ, дублікат ліцензії НР № 1818 від 02.08.2004 шляхом видачі ліцензії 

на мовлення, зазначивши: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – логотип: каштановий лист з 

різнокольоровими пелюстками і назвою телекомпанії „Київ”; 

- оператор телекомунікацій – ДП „Укркосмос”, м. Київ; 



- параметри супутникового каналу мовлення – супутниковий ретранслятор – 

„AMOS-2”, орбітальна позиція – 4 Зах. д.; 

- територія розповсюдження телерадіопрограм – Україна; 

- мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі (%) – українська; 

- періодичність, час та обсяги мовлення – 24 години на добу. 

4. Фінансово-економічному управлінню на підставі статті 31 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, визначити ДКП „Телерадіокомпанія „Київ”, 

м. Київ, плату за видачу дубліката ліцензії на мовлення в розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

5. Після сплати ліцензійного збору, видати дублікат ліцензії на мовлення 

ДКП „Телерадіокомпанія „Київ”, м. Київ, строк дії по 02.08.2014. 

6. При видачі дубліката ліцензії на мовлення ліцензія на право користування 

каналами мовлення НР № 1818 від 02.08.2004 вважається недійсною. 

7. Ліцензійно-реєстраційному департаменту повернути ДКП 

„Телерадіокомпанія „Київ”, м. Київ, заявні документи щодо видачі ліцензії на 

супутникове мовлення. 

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 
 


