
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1904 

 

25.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 
Про заяву ТОВ «ТРК «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ»,  

м. Одеса, щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 00524-м від 22.06.2015) 

(кабельне, логотип: «ЮЖНАЯ ВОЛНА») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», 

м. Одеса  (місцезнаходження: вул. Балківська, 84, офіс 206, м. Одеса, 65005; 

директор Олександр Дмитрович Леонов), про переоформлення ліцензії на 

мовлення НР № 00524-м від 22.06.2015 (кабельне місцеве телебачення, ресурс - 

25 каналів у 14 багатоканальних телемережах по м. Одесі та Одеській обл., 

обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною адреси одного з 

співзасновників та членів його сім’ї (Дімчогло), складу пов’язаних осіб, 

докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, території 

розташування (прийому) багатоканальної мережі, програмної концепції 

мовлення, керуючись статтями 12, 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 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), 

враховуючи Форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної 

ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 13 січня 2014 р. за № 41/24818, Національна рада 

 

вирішила:  

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 5 (дата видачі додатків 20.04.2016), 4 

(дата видачі додатка 22.06.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00524-м від 

22.06.2015 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ»,  

м. Одеса, у зв’язку зі зміною адреси одного з співзасновників та членів його 

сім’ї (Дімчогло), складу пов’язаних осіб, докладних характеристик каналу 

мовлення, мережі мовлення (вилучення провайдера програмної послуги та 

оператора телекомунікацій ПП «Візит-Прем’єр», м. Ізмаїл, зміна характеристик 

каналу мовлення у провайдера ТОВ ТРК «Бріз», с. Крижанівка), території 

розташування (прийому) багатоканальної мережі, програмної концепції 

мовлення, зазначивши в ліцензії: 

-   програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення; 



- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 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 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса, плату за 

внесення до ліцензії на мовлення змін, які: 

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна адреси одного з 

співзасновників та членів його сім’ї (Дімчогло), складу пов’язаних осіб, 

докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення (вилучення 

провайдера програмної послуги та оператора телекомунікацій ПП «Візит-

Прем’єр», м. Ізмаїл, зміна характеристик каналу мовлення у провайдера ТОВ 

ТРК «Бріз», с. Крижанівка), програмної концепції мовлення – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна території розташування 

(прийому) багатоканальної мережі - провести новий розрахунок розміру 

ліцензійного збору (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм 

у межах території розташування багатоканальних телемереж) –  згідно з 

додатком 2 до рішення,  з урахуванням обсягу мовлення – по 24 години на 

добу, коефіцієнта врахування кількості населення, яке проживає на території 

розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці:   

N= 400 для м. Одеси,  

N= по 25 для  м. Білгород-Дністровського Одеської обл., м. Ізмаїла 

Одеської обл., 

N= 10 для  м. Кілії Одеської обл.,    

N= по 5 для смт Чорноморського, с. Фонтанки, с. Олександрівки,                     

с. Крижанівки, с. Корсунців, с. Іллічівки, с-ща Лісків, с. Вапнярки, с. Нової 

Дофінівки, с. Красносілок Комінтернівського району Одеської обл., с. Котовки, 

с-ща Набережного Біляївського району Одеської обл., смт Затоки,  

смт Сергіївки, с. Шабо, смт Тарутиного, смт Березиного, с. Підгірного 

Тарутинського району, с. Зорі, с. Кулевчі Саратського району,  

с. Новосільського, с. Орлівки, с. Котловини Ренійського району, с. Багатого,  

с. Кислиці Ізмаїльського району Одеської обл., с. Криничного, с. Нових Троян 

Болградського району, с. Петрівська-1 Тарутинського району Одеської обл.,  

с. Салганів, с. Кам’янки Ізмаїльського району, с. Виноградівки,  

с. Червоноармійського, с. Василівки, с. Калчева, с. Жовтневого, с. Городнього 

Болградського району Одеської обл., м. Арциза Одеської обл., м. Рені  

Одеської обл., розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення та програмної концепції мовлення згідно з додатком 1 до рішення, 

враховуючи раніше сплачені кошти. 

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

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса, 



переоформлені додатки 1, 2, 3, 4, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00524-м від 

22.06.2015.  

4. При видачі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», 

м. Одеса, переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 до ліцензії на мовлення  

НР № 00524-м від 22.06.2015 попередні додатки 1, 2, 3, 5 (дата видачі додатків 

20.04.2016), 4 (дата видачі додатка 22.06.2015) до ліцензії на мовлення  

НР № 00524-м від 22.06.2015  вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

ліцензування, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та 

аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради   О. Ільяшенка. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

25.08.2016 № 1904 

 
Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса  

 

Загальний обсяг мовлення:  24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 19 годин 45 хвилин на добу, 82,29%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 22 години 30 хвилин на добу, 93,75%; 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 1 година 30 хвилин 

на добу, 6,25%; 

Формат: інформаційно-культурологічний. Фільмопоказ; 

 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення 
 

№ 

з/п 

Структурні елементи програмного наповнення Мінімальний обсяг 

на добу  

(год., хв./добу) 

Мінімальний обсяг 

власного продукту 

(год., хв./добу)* 

1 Інформаційно-аналітичні та публіцистичні 

передачі 

10 годин 40 хвилин --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 30 хвилин --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 1 година 15 хвилин --- 

4 Розважальні передачі --- --- 

5 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих 

каналів дитячого мовлення)  

30 хвилин --- 

6 Підбірка музичних творів 15 хвилин --- 

7 Фільмопоказ 1 година 30 хвилин --- 

8 Передачі іншого тематичного спрямування 

________________________ 

(вказати тематичне спрямування) 

--- --- 

 

*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору. 

 

Врахувати зменшення розміру ліцензійного збору на 30 %, застосоване відповідно до 

рішення Національної ради від 11.06.2015 № 768. 

 

 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення        /підпис/                       Р. Кіфлюк 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

25.08.2016 № 1904 
 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса  

 
№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій 

Провайдер 

програмної 

послуги 

Місцезнаходжен-

ня 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвер-

тації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Територія розповсюдження 

програм (в межах території 

розташування багатоканальних 

телемереж) 

1.  ТОВ ТРК «Бріз»,  

с. Крижанівка 

Одеської обл. 

ТОВ ТРК «Бріз», 

с. Крижанівка 

Одеської обл. 

просп. 

Добровольського, 

135, м. Одеса 

30 ТВК 

61/2ц 

IPTV 

3 канали м. Одеса 

смт Чорноморське, 

с. Фонтанка,   с. Олександрівка,  

с. Крижанівка, с. Корсунці,  

с. Іллічівка, с-ще Ліски,  

с. Вапнярка, с. Нова Дофінівка,  

с. Красносілки 

Комінтернівського району 

Одеської обл.,  

с. Котовка, с-ще Набережне 

Біляївського району Одеської 

обл. у межах території 

розташування багатоканальних 

телемереж ТОВ ТРК «БРІЗ»,  

с. Крижанівка Одеської обл. 

2.  ТОВ «Інфомір», 

м. Одеса 

ТОВ «Інфомір», 

м. Одеса 

просп. Академіка 

Глушка, 11-и,  

м. Одеса 

IPTV 1 канал Київський та Приморський 

райони  

м. Одеси у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «Інфомір»,  

м. Одеса 

3.  ПП «ТРК АТВ 

плюс»,  

ПП «ТРК АТВ 

плюс»,  

вул. Калініна,  

10-б, м. Білгород-

S 24 ТВК 4 канали м. Білгород-Дністровський,   

смт Затока,  



м. Білгород-

Дністровський 

Одеської обл. 

м. Білгород-

Дністровський 

Одеської обл. 

Дністровський 

Одеської обл. 

смт Сергіївка, с. Шабо у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі ПП 

«ТРК АТВ плюс»,  

м. Білгород-Дністровський 

Одеської обл. 

вул. Приморська, 

107, смт Затока 

Одеської обл. 

вул. Буджакська, 

1, смт Сергіївка 

Одеської обл. 

вул. Шанцера,  

5-а, с. Шабо 

Одеської обл. 

4.  МПБП «ТРК 

Велсат»,  

м. Ізмаїл 

Одеської обл. 

МПБП «ТРК 

Велсат»,  

м. Ізмаїл Одеської 

обл. 

вул. Набережна, 3, 

смт Тарутине 

Одеської обл 

СК 8 ТВК 4 канали смт Тарутине,  

смт Березине,  

с. Підгірне Тарутинського 

району, с. Зоря, с. Кулевча 

Саратського району,  

с. Новосільське,  

с. Орлівка,  

с. Котловина Ренійського 

району,  

с. Багате, с. Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської 

обл. у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі МПБП «ТРК 

Велсат»,  

м. Ізмаїл Одеської обл. 

вул. Леніна, 28,  

с. Багате  

Одеської обл. 

5.  ФОП  

«Русанжик І.Г.»,  

с. Криничне 

Болградський 

район Одеської 

обл. 

ТОВ «Моноліт», 

с. Криничне 

Болградського 

району  

Одеської обл. 

вул. Леніна, 117, 

с. Нові Трояни, 

Одеська обл. 

СК 23 

ТВК 

3 канали с. Криничне, с. Нові Трояни 

Болградського району,  

с. Петрівськ-1 Тарутинського 

району Одеської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «Моноліт»,  

вул. Леніна,  

120-а,  

с. Криничне, 

Одеська обл. 



вул. Благоєва, 

122-б,  

с. Петрівськ-1, 

Одеська обл. 

с. Криничне Болградського 

району Одеської обл. 

6.  ТОВ 

«Телекомпанія 

«Ліс»,  

м. Білгород-

Дністровський 

Одеської обл. 

ТОВ 

«Телекомпанія 

«Ліс»,  

м. Білгород-

Дністровський 

Одеської обл. 

вул. Ломоносова, 

2, м. Білгород-

Дністровський 

Одеської обл. 

S 39 ТВК 1 канал м. Білгород-Дністровський,  

с. Салгани, смт Затока 

Білгород-Дністровського 

району Одеської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «Телекомпанія «Ліс»,  

м. Білгород-Дністровський 

Одеської обл. 

7.  ПП «РИЧ», 

с. Кам’янка 

Ізмаїльського 

району  

Одеської обл. 

ПП «РИЧ», 

с. Кам’янка 

Ізмаїльського 

району  

Одеської обл. 

вул. Суворова,  

1-б, с. Кам’янка 

Ізмаїльського 

району  

Одеської обл. 

22 ТВК 1 канал с. Кам’янка Ізмаїльського 

району,  

с. Виноградівка,  

с. Червоноармійське,  

с. Василівка,  

с. Калчево,  

с. Жовтневе, с. Городнє 

Болградського району Одеської 

обл. у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ПП «РИЧ», 

с. Кам’янка Ізмаїльського 

району Одеської обл. 

8.  ТОВ «ЮГ 

ТЕЛЕКОМ 

ГРУП»,  

с. Кам’янка 

Ізмаїльського 

району  

Одеської обл. 

 

ТОВ «БАЛКАН-

ТРАНС»,  

с. Кам’янка 

Ізмаїльського 

району  

Одеської обл. 

вул. Кірова, 113, 

м. Арциз Одеської 

обл. 

24 ТВК 1 канал м. Арциз Одеської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «БАЛКАНТРАНС»,      

с. Кам’янка Ізмаїльського 

району Одеської обл. 



9.  ПБФ «Дельта», 

м. Ізмаїл 

Одеської обл. 

ПБФ «Дельта»,  

м. Ізмаїл  

Одеської обл. 

вул. Кишинівська, 

91-б, м. Ізмаїл 

Одеської обл. 

23 ТВК 1 канал м. Ізмаїл Одеської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ПБФ «Дельта», м. Ізмаїл 

Одеської обл. 

10.  ФОП  

Хаджиміті Г. К., 

м. Рені  

Одеської обл. 

ФОП  

Хаджиміті Л.М., 

м. Рені  

Одеської обл. 

вул. 28 червня,  

б. 160, м. Рені 

Одеської обл. 

11 ТВК 1 канал м. Рені Одеської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі 

ФОП Хаджиміті Л.М., м. Рені 

Одеської обл. 

11.  ПП 

«СВІТОГЛЯД», 

м. Кілія 

Одеської обл. 

ПП 

«СВІТОГЛЯД», 

м. Кілія  

Одеської обл. 

вул. Гагаріна, 55, 

м. Кілія  

Одеської обл. 

СК 15 1 канал м. Кілія Одеської обл. у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі ПП 

«СВІТОГЛЯД»,  

м. Кілія Одеської обл. 

12.  ТОВ «САНА 

ПЛЮС»,  

м. Одеса 

ТОВ «САНА 

ПЛЮС», м. Одеса 

вул. Рекордна, 27, 

м. Одеса 

S 39 1 канал Приморський, Малиновський та 

Суворовський райони м. Одеси 

у межах території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «САНА ПЛЮС», м. Одеса 

13.  ТОВ 

«НЕЗАЛЕЖНА 

ТЕЛЕКОМПА-

НІЯ НОРМА-

ТВ», м. Одеса 

ТОВ 

«НЕЗАЛЕЖНА 

ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

НОРМА-ТВ»,  

м. Одеса 

вул. Генерала 

Бочарова, 71,  

м. Одеса 

25 ТВК 

62/2ц 

2 канали Суворовський район м. Одеси у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі 

ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА 

ТЕЛЕКОМПАНІЯ НОРМА-

ТВ», м. Одеса 

 

 
 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю   /підпис/        Т. Мироненко 

 


