
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 245 

 

06.04.2022                                                        м. Київ                                                 Протокол № 7  

 

 

Про заяву ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТРК» (ICTV), м. Київ, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 01618-м від 11.03.2020) 

(супутникове, логотип: «комбіноване позначення, яке складається з зображувального 

елемента - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини 

під різними кутами у кожній точці, та з словесних елементів: «ICTV» та «UKRAINE», 

виконаних оригінальним шрифтом літерами латинської абетки, які розташовані праворуч від 

зображувального елементу») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ (місцезнаходження: вул. Паньківська, 

11, м. Київ, 01033, директор-президент Олександр Андрійович Богуцький), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01618-м від 11.03.2020 (супутникове 

телебачення, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною власників, 

переліку пов’язаних осіб, докладних характеристик каналу мовлення, керуючись 

статтями 1, 12, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Указами Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 

року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

Законами України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», від 15 березня 

2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 02.04.2021), 3 (дата видачі 

додатка 11.03.2020) до ліцензії на мовлення НР № 01618-м від 11.03.2020  ТОВ 

«МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, у 

зв’язку зі зміною власників, переліку пов’язаних осіб, докладних характеристик 

каналу мовлення згідно з додатком до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення 

розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 



мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати ТОВ 

«МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, 

ліцензійний збір за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна власників, переліку пов’язаних осіб, докладних 

характеристик каналу мовлення  – у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

3. Протягом одного місяця після сплати ліцензійного збору та після 

скасування або припинення правового режиму воєнного стану в Україні, 

враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, переоформлені додатки 1, 3 до 

ліцензії на мовлення НР № 01618-м від 11.03.2020. 

4. При видачі ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV), м. Київ, переоформлених додатків 1, 3 до 

ліцензії на мовлення НР № 01618-м від 11.03.2020 попередні додатки 1 (дата 

видачі додатка 02.04.2021), 3 (дата видачі додатка 11.03.2020) до ліцензії на 

мовлення вважаються недійсними та вилучаються.  

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова                 /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/   Олена НІЦКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

06.04.2022 № 245  

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ»  

(ICTV), м. Київ 
 

 

1. супутниковий ретранслятор – «ASTRA 4A», оператор супутникового 

ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція, орбітальна позиція – 5° Сх. д., частота 

прийому – 12130 МГц, символьна швидкість – 27500 Ксимв./с, коефіцієнт 

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

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

MPEG-2; 

- адреса студії – вул. Паньківська, 11, м. Київ; 

- постачальник електронних комунікаційних послуг – ТОВ «СЕС Сіріус 

Україна», м. Київ. 

 

2. супутниковий ретранслятор – «AMOS-3», оператор супутникового 

ретранслятора – Spаce-Сommunication Ltd., Ізраїль, орбітальна позиція – 4° Зах. 

д., частота прийому – 11175 МГц, символьна швидкість – 30000 Ксимв./с, 

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

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

MPEG-2; 

- адреса студії – вул. Паньківська, 11, м. Київ; 

- постачальник електронних комунікаційних послуг – ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

СТБ», м. Київ. 
 

 

Начальник управління  

радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю    /підпис/   Тамара МИРОНЕНКО 

 

 

 


