
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 581  

 

19.04.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 
 

Про заяву ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА  

ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01033-м від 18.12.2013) 

(супутникове,  логотип: «UA») 
 

Розглянувши заяву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

(місцезнаходження: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001; генеральний директор 

Людмила Володимирівна Березовська), щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 01033-м від 18.12.2013 (супутникове телебачення (закордонне), 

обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною складу редакційної 

ради, технічних характеристик мовлення, керуючись статтями 31, 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

враховуючи лист ТРО (вх. № 16/2878 від 04.04.2018), щодо технічної помилки, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА 

ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, додатки 2 (дата видачі додатка 

15.02.2018), 3, 5 (дата видачі додатків 01.03.2018) до ліцензії на мовлення НР № 

01033-м від 18.12.2013 у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, технічних 

характеристик мовлення, зазначивши в ліцензії на мовлення: 

супутниковий ретранслятор – «ASIASAT-5»,  

оператор супутникового ретранслятора – МХ1 Ltd, Тель-Авів, Ізраїль, 

стандарт мовлення – DVB-S2, MPEG-4; 

орбітальна позиція – 100,5° Cх. д.,  

частота прийому – 3960 МГц,  

символьна швидкість – 30 Мсимв./сек.,  

коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 5/6,  

поляризація – горизонтальна,  

умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді.  

Територія розповсюдження телерадіопрограм – Євразія, Австралія та інші 

країни в межах зони впевненого прийому сигналу з супутника. 

Оператор телекомунікацій – ТОВ «Космонова», м. Київ. 

Адреса студії – пров. Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073.   



Доставка сигналу до супутникового ретранслятора «ASIASAT-5» 

здійснюється за допомогою супутникового ретранслятора Hotbird-13С та ТОВ 

«Космонова», м. Київ.  

2. На підставі частини 5 статті 31 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, звільняється від внесення плати за видачу, 

переоформлення та продовження ліцензій на мовлення. 

3. При видачі ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, переоформлених додатків 2, 3, 5 до ліцензії на мовлення 

НР № 01033-м від 18.12.2013 додатки 2 (дата видачі додатка 15.02.2018), 3, 5 

(дата видачі додатків 01.03.2018) до ліцензії на мовлення НР № 01033-м від 

18.12.2013 вважаються недійсними та вилучаються. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


