
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1093 

 

17.09.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 24 

 
Про внесення змін до рішення Національної ради від 30.01.2020 № 112  

«Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00257-м від 10.09.2017) 

(супутникове, логотип: «С-Можливо все!» (комбіноване)» 

 

Розглянувши звернення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ (вх. № 16/3317 

від 25.08.2020), з проханням внести зміни до рішення Національної ради від 

30.01.2020 № 112 в частині «докладні характеристики супутникового каналу 

мовлення» з метою уточнення інформації щодо технічних характеристик, 

враховуючи виявлену технічну помилку в рішенні Національної ради від 

30.01.2020 № 112, керуючись статтею 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 30.01.2020 № 112 «Про 

заяву ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на 

мовлення (НР № 00257-м від 10.09.2017) (супутникове, логотип: «С-Можливо 

все!» (комбіноване)». 

2. Пункт 1 рішення Національної ради від 30.01.2020 № 112 викласти в такій 

редакції: 

«Переоформити ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, додатки 3, 5 (дата 

видачі додатків 05.10.2018) до ліцензії на мовлення НР № 00257-м від 10.09.2017 

у зв’язку зі зміною організаційно-технічних зобовʼязань, докладних 

характеристик каналу мовлення (введення додаткового супутникового 

ретранслятора «AMOS – 7»), зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики супутникового каналу мовлення: 

супутниковий ретранслятор – «AMOS-3», оператор супутникового 

ретранслятора – «Space Сommunication Ltd», Ізраїль, орбітальна позиція – 4º Зах. 

д., частота прийому – 11176 МГц, символьна швидкість – 30000 Ксимв./сек., 

коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4, поляризація – горизонтальна, умови 

розповсюдження програм – у кодованому вигляді, стандарт мовлення – DVB-S, 

MPEG-2, територія розповсюдження телерадіопрограм – Україна та інші країни 

в межах зони впевненого прийому сигналу з супутника, оператор 

телекомунікацій – ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, адреса студії – вул. Івана 

Шевцова, буд. 1, м. Київ; 



та/або 

супутниковий ретранслятор – «AMOS – 7», оператор супутникового 

ретранслятора – «Space Communication LTd», Ізраїль, орбітальна позиція – 4º Зах. 

д, частота прийому – 12297 МГц, символьна швидкість – 45000 Ксимв./сек., 

коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4, поляризація – горизонтальна, умови 

розповсюдження програм – у кодованому вигляді; стандарт мовлення – DVB-S2, 

MPEG-4; територія розповсюдження програм – Україна та інші країни в межах 

зони впевненого прийому сигналу з супутника, оператор телекомунікацій – ТОВ 

«ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ, адреса студії – вул. Івана Шевцова, буд. 1, м. Київ; 

- місцезнаходження наземної передавальної станції супутникового звʼязку 

(uplink) – вул. Івана Шевцова, буд. 1, м. Київ; 

- надати Національній раді можливість доступу до програм для здійснення 

моніторингу мовлення». 

3. Управлінню ліцензування оформити додаток 3 до ліцензії на мовлення НР 

№ 00257-м від 10.09.2017 відповідно до цього рішення.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   Юрій ЗІНЕВИЧ 
 


