ПРОТОКОЛ № 63
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
м. Київ, вул. Мельникова, 42

25.06.2018
10 год. 30 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О.А., член правління,
4. Макаров Ю.В., член правління,
5. Никоненко Р.Ю., член правління,
6. Чернотицький М.М., член правління.
Запрошені:
Грузинський Д.О.,
телерадіомовлення.
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Порядок денний засідання
Про кодування супутникового сигналу телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження
порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питання порядку денного
Обговорено питання кодування супутникового сигналу телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА.
Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» визначено,
що ПАТ «НСТУ» здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах
мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурноосвітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не
менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному,
культурно-освітньому, молодіжному). Відповідно до Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» мовник (теле- чи радіо) - суб'єкт господарювання, який створює
(комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми та передачі і розповсюджує їх у
відкритому або кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та
ретрансляції для приймання їх споживачами. Ліцензування мовлення здійснюється
виключно Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом,
що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії
здійснювати мовлення,
користуватися каналами мовлення. У ліцензії на мовлення зазначається територія
розповсюдження програм згідно з додатком до ліцензії. Також обов'язковими додатками до
ліцензії на мовлення є, серед іншого, програмна концепція мовлення. Програмна концепція

повинна визначати , у тому числі,умови розповсюдження кожної із програм - у відкритому
або кодованому вигляді. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної
концепції мовлення.
Відповідно до ліцензії на мовлення (Серія НР № 01101-м), виданої Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення, умовами розповсюдження програм є
відкритий вигляд, територію розповсюдження програми є Україна та інші країни в межах
впевненого прийому сигналу із супутника. Фінансово-інвестиційними зобовязаннями,
зазначеними у додатку 5 до ліцензії, визначено, що джерелом фінансування
телерадіоорганізації є кошти державного бюджету.
Враховуючи обмежене фінансування ПАТ «НСТУ» та те, що ПАТ «НСТУ» має
реалізовувати стратегію щодо програмного наповнення каналу «UΛ:КУЛЬТУРА» і
розширювати кількість актуальних програм, кінофільмів, серіалів та аудіовізуальних
творів, в тому числі й таких, на які поширюються обмеження щодо території трансляції,
виникає необхідність в кодуванні супутникового сигналу.
За результатами обговорення вирішили:
з урахуванням вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно
до статті 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пункту
65, підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою задоволення інформаційних, культурних
та освітніх потреб населення України прийняти рішення про кодування супутникового
сигналу телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА.
Заступнику виконавчого директора ПАТ «НСТУ» Шматову М.В. забезпечити
підготовку необхідних документів для переоформлення ліцензії на мовлення (Серія НР
№ 01101-м) та подання на розгляд Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення.
Голосували: за – 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
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Зураб АЛАСАНІЯ
Інна ГРЕБЕНЮК
Олександра КОЛЬЦОВА
Юрій МАКАРОВ
Родіон НИКОНЕНКО
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
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