
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1597  

 

24.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 
 

Про заяву ТОВ «ТРК «ЛАВАНДА»,  

м. Одеса, щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 0061-м від 26.01.2007) 

(кабельне, логотип: «STV») 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса 

(місцезнаходження: вул. Дерибасівська, 12, офіс 11, м. Одеса, 65026; директор 

Тетяна Юріївна Камінська), про переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 0061-м від 26.01.2007 (кабельне мовлення, логотип: «STV») у зв’язку зі 

зміною складу редакційної ради, збільшенням території розповсюдження 

програм, кількості домогосподарств та головних станцій, кількості операторів 

телекомунікацій, ресурсу багатоканальної телемережі, керуючись статтями 12, 

24, 27, 28, 31, 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 

01.01.2014 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення 

Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми ліцензії на 

мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за 

№ 41/24818, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0061-м від 26.01.2007 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса, у зв’язку зі зміною складу 

редакційної ради, збільшенням території розповсюдження програм, кількості 

домогосподарств та головних станцій, кількості операторів телекомунікацій, 

ресурсу багатоканальної телемережі, зазначивши в ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса, плату за внесення до 

ліцензії на мовлення змін, які: 



2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної 

ради, збільшення кількості домогосподарств та головних станцій, кількості 

операторів телекомунікацій, ресурсу багатоканальної телемережі – у розмірі 

однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 
2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території 

розповсюдження програм – провести новий розрахунок розміру ліцензійного 
збору (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах 
території розташування багатоканальних телемереж) – згідно з додатком до 
рішення), врахувати раніше сплачену суму; коефіцієнт врахування кількості 
населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах 
адміністративно-територіальних одиниць: N= згідно з додатком до рішення, 
загальний обсяг мовлення – по 24 години на добу, розмір мінімальної 
заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію 
мовлення (рішення Національної ради від 19.02.2013 № 401). 

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

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса, переоформлену ліцензію на 

мовлення на новому бланку, строк дії ліцензії залишається без змін – по 

26.01.2017. 

4. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса, попередній бланк ліцензії 

на мовлення вважається недійсним та вилучається. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

24.12.2014 № 1597  
 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса 
 

№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвертації) 

Кількість 

домогос-

подарств 

Ресурс 

багато-

канальної 

телемере-

жі  

Територія розповсюдження програм (в 

межах території розташування 

багатоканальних телемереж) 

Коефіцієнт врахування 

кількості населення, яке 

проживає на території 

розповсюдження програм в 

межах адміністративно-

територіальних одиниць 

(N=) 

1.  ТОВ «Сана-плюс»,  

м. Одеса 

ТОВ «Сана-

плюс», 

м. Одеса 

вул. Рекордна, 27, 

м. Одеса 

32 290428 1 Приморський, Малиновський, 

Суворовський райони м. Одеси у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «Сана-плюс», м. Одеса 

400 

2.  

ТК «Чорне море» у 

вигляді ТОВ,  

м. Одеса 

ТК «Чорне 

море», у 

вигляді 

ТОВ, 

м. Одеса 

вул. 25-ї 

Чапаївської дивізії, 

3/3, 

м. Одеса 

38 85000 1 м. Одеса в межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТК «Чорне 

море» у вигляді ТОВ, м. Одеса 

3.  38 1000 1 м. Іллічівськ в межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТК «Чорне море» у вигляді 

ТОВ, м. Одеса 

25 

4.  

ТОВ ТРК «БРІЗ, 

с. Крижанівка 

Одеської обл. 

ТОВ ТРК 

«БРІЗ», 

с. Крижа-

нівка 

Одеської 

обл. 

просп. 

Добровольського, 

135, 

м. Одеса 

56 1104 1 c. Котовка та с-ще Набережне 

Біляївського району Одеської області у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ ТРК 

«БРІЗ», с. Крижанівка Одеської обл. 

по 5 

5.  56 11275 1 c. Фонтанка, с. Олександрівка,                      

с. Крижанівка, с. Корсунці, с. Іллічівка,  

с-ще Ліски, с. Вапнярка, с. Нова 

Дофінівка, с. Красносілка,  

смт Чорноморське Комінтернівського  

р-ну Одеської обл. у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ ТРК «БРІЗ»,  

с. Крижанівка Одеської обл. 
 

Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю    /підпис/  Т. Мироненко 


