
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2502 

 

27.12.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 43 

 
Про розгляд документів, поданих  

на участь у конкурсі на отримання ліцензій  

на багатоканальне мовлення  

з використанням радіочастотного ресурсу  

у стандарті DVB-T/T2 (MPEG-4)  

у 22 населених пунктах Одеської області 

 

Заслухавши інформацію керівників та уповноважених представників 

телекомпаній – учасників конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне 

мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T/T2 (MPEG-

4) у 22 населених пунктах Одеської області, який оголошено з урахуванням рішень 

Національної ради від 14.09.2017 № 1674, № 1675, опубліковано 27.09.2017 у газеті 

«ГОЛОС УКРАЇНИ» № 178 – 179 (6683-6684) та у мережі Інтернет на офіційному 

веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua, зокрема: ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР», м. Одеса («А1»); ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса («GTV»); ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЯ ОДЕСА», м. Одеса («ДУМСКАЯ.TV»); ТОВ ТРК 

«НОВА ОДЕСА», м. Одеса («1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ»); ТОВ «УНІАН ТБ»,  

м. Київ («УНІАН»); ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА МЕДІАКОМПАНІЯ»,  

м. Вишневе Київської обл. («ПРАВДАТУТ ОДЕСА»); ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ («БЕССАРАБИЯ ТВ»); ТОВ 

«ГРАВІС», м. Київ («ПЛЮСПЛЮС»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОДЕСА 

1», м. Київ («ОДЕСА 1»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-

ТВ», м. Одеса («ЮЖНАЯ ВОЛНА»); ТОВ «РЕНОМЕ ІНЕТ», м. Одеса («OLVIA»), 

ТОВ «БАЛІНФОРМКОМПАНІЯ», м. Балта Одеської обл. (знак, який складається 

із стилізованих літер «Б», «І», «К»), керуючись статтями 8, 9, 10, 12, 20, 21, 24, 26, 

27, 28, 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 

та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», враховуючи План розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР»,  

м. Одеса («А1»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса («GTV»); 

http://www.nrada.gov.ua/


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЯ ОДЕСА», м. Одеса («ДУМСКАЯ.TV»); 

ТОВ ТРК «НОВА ОДЕСА», м. Одеса («1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ»); ТОВ «УНІАН 

ТБ», м. Київ («УНІАН»); ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА МЕДІАКОМПАНІЯ»,  

м. Вишневе Київської обл. («ПРАВДАТУТ ОДЕСА»); ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ («БЕССАРАБИЯ ТВ»); ТОВ 

«ГРАВІС», м. Київ («ПЛЮСПЛЮС»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОДЕСА 

1», м. Київ («ОДЕСА 1»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-

ТВ», м. Одеса («ЮЖНАЯ ВОЛНА»); ТОВ «РЕНОМЕ ІНЕТ», м. Одеса («OLVIA»), 

ТОВ «БАЛІНФОРМКОМПАНІЯ», м. Балта Одеської обл. (знак, який складається 

із стилізованих літер «Б», «І», «К»), викладену під час презентації документів, 

поданих на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T/T2 (MPEG-4) у 22 населених пунктах 

Одеської області та врахувати її під час підведення підсумків конкурсу. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю 

та аналізу телерадіомовлення, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


