
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 840 

 

06.06.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 18 
 

Про заяву ТОВ „Візуальні Комунікації  

України”, м. Одеса, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 0759-м від 01.12.2008) 
 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Візуальні 

Комунікації України”, м. Одеса (юридична та фактична адреси: вул. Грецька,  

буд. 44, м. Одеса, 65026; директор Оксана Володимирівна Станкова), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0759-м від 01.12.2008 у 

багатоканальній телемережі ТОВ „САНА-плюс”, м. Одеса (кабельне мовлення, 

логотип: „УТВ”), у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, власників, 

складу редакційної ради, місцезнаходження головної станції, оператора 

телекомунікацій, адреси студії, збільшенням кількості домогосподарств до 294025, 

території розповсюдження програм, керуючись статтями 31 та 35 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного 

населення України), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 6 (дата видачі додатків 01.12.2008) до 

ліцензії на мовлення НР № 0759-м від 01.12.2008 Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Візуальні Комунікації України”, м. Одеса, у зв’язку зі зміною 

юридичної та фактичної адрес, власників, складу редакційної ради, 

місцезнаходження головної станції, оператора телекомунікацій, адреси студії, 

збільшенням кількості домогосподарств до 294025, території розповсюдження 

програм, зазначивши: 

- провайдер програмної послуги – ТОВ „Сана-плюс”, м. Одеса; 

- канал мовлення – S 32-й у багатоканальній телемережі ТОВ „Реноме 

Сервіс”, м. Одеса; 

- територія розповсюдження програм (в межах території розташування 

багатоканальних телемереж) – Приморський, Малиновський, Жовтневий, 

Іллічівський, Ленінський, Центральний та Суворовський р-ни м. Одеси у межах 

території розташування багатоканальної телемережі ТОВ „Реноме Сервіс”,  

м. Одеса; 

- місцезнаходження головної станції – пров. Світлий, буд. 14, м. Одеса; 



- кількість домогосподарств – 294025; 

- адреса студії – вул. Балківська, 120/2, м. Одеса. 

2. Управлінню 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, нарахувати ТОВ „Візуальні Комунікації 

України”, м. Одеса, плату за внесення змін до ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна юридичної та 

фактичної адрес, власників, складу редакційної ради, місцезнаходження головної 

станції, оператора телекомунікацій, адреси студії – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення; 

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території 

розповсюдження програм та кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення з територією 

розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальної 

телемережі) – Приморський, Малиновський, Жовтневий, Іллічівський, 

Ленінський, Центральний та Суворовський райони м. Одеси) з урахуванням 

раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 год./добу, коефіцієнта врахування 

кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах 

адміністративно-територіальних одиниць N= 10 для Жовтневого району м. Одеси; 

N= по 25 для Іллічівського, Ленінського, Центрального районів м. Одеси; N= по 50 

для Малиновського, Приморського, Суворовського районів м. Одеси, розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ 

„Візуальні Комунікації України”, м. Одеса, переоформлені додатки 1, 2, 3, 4, 6 до 

ліцензії на мовлення НР № 0759-м від 01.12.2008. 

4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 6 до ліцензії на мовлення 

НР № 0759-м від 01.12.2008 ТОВ „Візуальні Комунікації України”, м. Одеса, 

додатки 1, 2, 3, 4, 6 (дата видачі додатків 01.12.2008) вважаються недійсними та 

вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного 

розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 

 

 
Голова Національної ради                      /підпис/       В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 


