НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 792
11.07.2018

м. Київ

Протокол № 16

Про заяву ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ,
щодо переоформлення ліцензії на мовлення
(НР № 00370-м від 19.12.2011,
кабельне, логотип: «БЕССАРАБИЯ ТВ»)

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«МЕДІА-ЮГ»,
м.
Київ
(місцезнаходження:
вул. Хрещатик, буд. 4, м. Київ, 01001; директор Козак Юлія Валентинівна), про
переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011 (кабельне
місцеве мовлення у багатоканальних телемережах ТОВ ТРК «Такт»,
м. Татарбунари Одеської обл., ТОВ «ЛУЧ», м. Вилкове Одеської обл., ПП
«Світогляд», м. Кілія Одеської обл., ФОП Хаджиміті Г.К., м. Рені Одеської обл.,
ТОВ «Телекомпанія «ЛіС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ПП «ТРК
АТВ плюс», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ФОП Переверза С.М.,
с. Багате Одеської обл., ФОП Косцов В.В., м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Работа
В.А., м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Штирбулов В.І., м. Ізмаїл Одеської обл., ТОВ
ТРК «Візит», м. Ізмаїл Одеської обл., ФОП Кіценко Г.С., м. Ізмаїл Одеської обл.,
ФОП Сідельникова Т.П., м. Ізмаїл Одеської обл., ПБПФ «Дельта», м. Ізмаїл
Одеської обл., ПП «В.И.В», с. Кам’янка Одеської обл., ТОВ «Балкантранс»,
с. Кам’янка Одеської обл., ТОВ «СКТ-В», м. Арциз Одеської обл., ПСП «Супер Еліт», м. Болград Одеської обл., обсяг мовлення – по 18 годин на добу; логотип:
«БЕССАРАБИЯ ТВ») у зв’язку зі зміною докладних характеристик каналу
мовлення, території розповсюдження програм, складу редакційної ради,
приведенням програмної концепції мовлення до вимог рішення Національної ради
від 13.04.2017 № 562, бланку ліцензії на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011 - у
відповідність до вимог рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі
змінами), 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», враховуючи форму ліцензії на
мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі
змінами), Національна рада

вирішила:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011 (дата
видачі бланка ліцензії 19.12.2014) та додатки 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків
19.12.2014) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, у
зв’язку зі зміною докладних характеристик каналу мовлення, території
розповсюдження програм, складу редакційної ради та приведенням програмної
концепції мовлення до вимог рішення Національної ради від 13.04.2017 № 562,
бланку ліцензії на мовлення - у відповідність до вимог рішення Національної ради
від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), 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 розміру
плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення,
ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), нарахувати ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, ліцензійний збір за внесення
змін до ліцензії на мовлення, які:
- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної ради,
програмної концепції мовлення, зміна технічних характеристик каналу мовлення –
в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент
прийняття рішення;
- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна території розповсюдження
програм – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне
мовлення з територією розповсюдження програм у межах території розташування
багатоканальної телемережі м. Татарбунари, м. Вилкове, м. Кілія, м. БілгородДністровський, м. Ізмаїл, м. Арциз, с. Димитрівка, смт Сарата, с. Кулевча, с. Зоря,
с. Шевченкове, с. Салгани, смт Затока, смт Сергіївка, с. Бритівка, с. Випасне,
с. Молога, с. Шабо, с. Прибрежне, с. Кароліно-Бугаз, с. Грибівка, с. Новосільське,
с. Орлівка, с. Котловина, с. Багате, с. Кислиця, с. Утконосівка, с. Броска,
с. Ларжанка, с. Стара Некрасівка, с. Нова Некрасівка, с. Саф’яни, с. Матроска,
с. Першотравневе, смт Суворове, с. Озерне, с. Комишівка, с. Кам’янка,
с. Червоноармійське, с. Городнє, с. Жовтневе, с. Виноградівка, с. Калчева,
c. Василівка Одеської обл.), врахувати раніше сплачену суму, обсяг мовлення – 18
годин на добу, вагові коефіцієнти, які враховують територію мовлення: N = 25 для
м. Їзмаїла; N = 15 для м. Білгород – Дністровського; N = по 5 для м. Татарбунарів,
м. Вилкового, м. Кілії, м. Арциза, для с. Димитрівки, смт Сарати, с. Кулевчі,
с. Зорі, с. Шевченкового, с. Салганів, смт Затоки, смт Сергіївки, с. Бритівки,
с. Випасного, с. Мологи, с. Шабо, с. Прибрежного, с. Кароліно-Бугаза, с. Грибівки,

с. Новосільського, с. Орлівки, с. Котловини, с. Багатого, с. Кислиці,
с. Утконосівки, с. Броски, с. Ларжанки, с. Старої Некрасівки, с. Нової Некрасівки,
с. Саф’янів, с. Матроски, с. Першотравневого, смт Суворового, с. Озерного,
с. Комишівки, с. Кам’янки, с. Червоноармійського, с. Городнього, с. Жовтневого,
с. Виноградівки, с. Калчеви, c. Василівки Одеської обл., розмір прожиткового
мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну
концепцію мовлення, зменшення розміру ліцензійного збору на 70% для
забезпечення населення мовленням у сільській місцевості: с. Димитрівка,
с. Кулевча, с. Зоря, с. Шевченкове, с. Салгани, с. Бритівка, с. Випасне, с. Молога,
с. Шабо, с.Прибрежне, с. Кароліно-Бугаз, с. Грибівка, с. Новосільське, с. Орлівка,
с. Котловина, с. Багате, с. Кислиця, с. Утконосівка, с. Броска, с. Ларжанка, с. Стара
Некрасівка, с. Нова Некрасівка, с. Саф’яни, с. Матроска, с. Першотравневе,
с. Озерне, с. Комишівка, с. Кам’янка, с. Червоноармійське, с. Городнє,
с. Жовтневе, с. Виноградівка, с. Калчева, c. Василівка Одеської обл.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, переоформлену ліцензію на
мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011 та додатки 2, 3, 4, 5 до ліцензії на
мовлення на новому бланку.
4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00370-м від
19.12.2011 ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, попередній
бланк ліцензії на мовлення НР № 00370-м від 19.12.2011 (дата видачі бланка
ліцензії 19.12.2014) та додатки 2, 3, 4, 5 до ліцензії (дата видачі додатків
19.12.2014) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування,
фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, контролю та аналізу
телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради О. Черниша.
Голова Національної ради

/підпис/

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

/підпис/

О. Ільяшенко

Додаток 1
до рішення Національної ради
11.07.2018 № 792
Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ
Загальний обсяг мовлення: 18 годин на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 11 годин 40 хвилин на добу, 65%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 18 годин на добу, 100%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу,
поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для
радіомовлення)
Частка пісень
з 08.11.2016*
з 08.11.2017*
з 08.11.2018
державною мовою
іноземними мовами, які є офіційними
мовами Європейського Союзу
___________
*
Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Формат: інформаційно-культурологічний, фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
№
з/п

1
2
3
4
5
6

7
8

Структурні елементи програмного
наповнення
Інформаційно-аналітичні та публіцистичні
передачі
Культурно-мистецькі передачі
Науково-просвітницькі передачі
Освітні передачі
Розважальні передачі
Дитячі передачі та аудіовізуальні твори,
розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім
спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
Підбірка музичних творів
Фільмопоказ

Мінімальний
обсяг
на добу
(год., хв./добу)
4 години 30
хвилин
3 години
1 година 30
хвилин
30 хвилин
20 хвилин

Мінімальний
обсяг власного
продукту
(год., хв./добу)*
-

Мінімальний обсяг
національного
Продукту
(год., хв./добу)**
-

3 години
-

3 години
-

-

-

1 година 52
хвилини
-

-

-

Передачі іншого тематичного спрямування
________________________
(вказати тематичне спрямування)
*
Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або дитячих передач у разі
наявності достатнього обсягу цих передач для збереження застосованого раніше зменшення ліцензійного збору.
**
Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для зменшення
ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % загального обсягу мовлення, якщо
останній становить менше 24 годин на добу).
9

Врахувати зменшення розміру ліцензійного збору на 30 %, застосоване відповідно до рішення
Національної ради від 29.05.2012 № 773.
Начальника управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

/підпис/

Р. Кіфлюк

Додаток 2
до рішення Національної ради
11.07.2018 № 792
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ ТРК «МЕДІА-ЮГ», м. Київ
№
з/п

Оператор
телекомунікацій

Провайдер
програмної послуги

Місцезнаходження
головної станції

ФОП Штирбулов
В.І.,
м. Татарбунари
Одеської обл.

ТОВ «ТРК «Такт»,
м. Татарбунари
Одеської обл.

вул. Пушкіна, 3-а, кв.37,
м. Татарбунари Одеської
обл.

ТОВ «ЛУЧ»,
м. Вилкове, Одеської
обл.

ТОВ «ЛУЧ»,
м. Вилкове,
Одеської обл.

вул. Музики, 69,
с. Шевченкове;
вул. Татарбунарського
повстання, 142,
м. Вилкове Одеської обл.

Канал
мовлення
(конвертації)

Ресурс
багатоканальної
телемережі

27

1 канал

22

1 канал

Територія розповсюдження програм
(у межах території розташування
багатоканальних телемереж)

1.
м. Татарбунари, с. Димитрівка,
смт Сарата, с. Кулевча, с. Зоря Одеської
обл. у межах території розташування
багатоканальної телемережі
ТОВ ТРК «Такт»,
м. Татарбунари Одеської обл.

2.
м. Вилкове та
с. Шевченкове Кілійського району
Одеської області у межах території
розташування багатоканальної
телемережі
ТОВ «ЛУЧ»,
м. Вилкове Одеської обл.

3.
ПП «Світогляд»,
м. Кілія Одеської
обл.

ПП «Світогляд»,
м. Кілія
Одеської обл.

вул. Гагаріна, 55,
м. Кілія
Одеської обл.

25

1 канал

ТОВ «ТК «ЛіС»,
м. БілгородДністровський
Одеської обл.

ТОВ «ТК «ЛіС»,
м. БілгородДністровський
Одеської обл.

вул. Ломоносова, 2,
м. БілгородДністровський
Одеської обл.

64

1 канал

м. Кілія Одеської області у межах
території розташування
багатоканальної телемережі
ПП «Світогляд», м. Кілія Одеської обл.

4.
м. Білгород-Дністровський,
с. Салгани,
смт Затока
Одеської обл. у межах території
розташування багатоканальної
телемережі ТОВ «Телекомпанія «ЛіС»,
м. Білгород-Дністровський
Одеської обл.

5.
ПП
«Телерадіокомпанія
АТВ плюс»,
м. БілгородДністровський,
Одеської обл.

ПП
«Телерадіокомпанія
АТВ плюс»,
м. БілгородДністровський
Одеської обл.

вул. Єврейська, буд. 41,
м. БілгородДністровський
Одеської обл.

СК 14

3 канали

м. Білгород-Дністровський,
смт Сергіївка, с. Бритівка,
с. Випасне, с. Молога,
с. Салгани, с. Шабо,
с. Прибережне, смт Затока,
с. Кароліно-Бугаз, с. Грибівка Одеської
області у межах території розташування
багатоканальної телемережі ПП
«Телерадіокомпанія АТВ плюс»,
м. Білгород-Дністровський Одеської обл.

6.
МПБП «ТРК
«ВелСат»,
м. Ізмаїл Одеської
обл.

МПБП «ТРК
«ВелСат»,
м. Ізмаїл
Одеської обл.

вул. Леніна, 28,
с. Багате Одеської обл.

ФОП Косцов В.В.,
м. Ізмаїл Одеської
обл.

ТОВ «ТРК «Візит
Плюс»,
м. Ізмаїл
Одеської обл.

ФОП Кіценко
Г.С., м. Ізмаїл
Одеської обл.;
ФОП Дмитрук
В.П., м. Ізмаїл
Одеської обл.

ПБПФ «Дельта»,
м. Ізмаїл Одеської
обл.

36

1 канал

просп. Миру, буд.16,
кв. 68,
м. Ізмаїл Одеської обл.

58

1 канал

ФОП Дмитрук
В.П.,
м. Ізмаїл
Одеської обл.

просп. Леніна,
буд. 16, м. Ізмаїл
Одеської обл.

56

1 канал

ПБПФ «Дельта»,
м. Ізмаїл
Одеської обл.

вул. Кишинівська,
буд. 91-б,
м. Ізмаїл Одеської обл.

24

1 канал

с. Новосільське, с. Орлівка,
с. Котловина, с. Багате,
с. Кислиця Одеської обл. у межах
території розташування
багатоканальної телемережі
МПБП «ВелСат»,
м. Ізмаїл Одеської обл.

7.
м. Ізмаїл, с. Утконосівка,
с. Броска, с. Ларжанка, с. Стара
Некрасівка, с. Нова Некрасівка,
с. Саф’яни, с. Матроска,
с. Першотравневе Одеської обл.
у межах території розташування
багатоканальної телемережі
ФОП Косцова В.В.,
м. Ізмаїл Одеської обл.

8.
м. Ізмаїл, смт Суворове,
с. Озерне, с. Комишівка Одеської обл.
у межах території розташування
багатоканальної мережі
ФОП Кіценка В.В., м. Ізмаїл Одеської
обл., та
ФОП Дмитрука В.П.,
м. Ізмаїл Одеської обл.

9.
м. Ізмаїл у межах території
розташування багатоканальної мережі
ПБПФ «Дельта»,
м. Ізмаїл Одеської обл.

10.
ТОВ «Юг телеком
груп»,
с. Кам’янка
Одеської обл.

ПП «В.И.В.»,
с. Кам’янка
Одеської обл.

вул. Суворова, 1-б,
с. Кам’янка Одеської
обл.

28

1 канал

ПП «РИЧ»,
с. Кам’янка
Одеської обл.

ПП «РИЧ»,
с. Кам’янка
Одеської обл.

вул. Суворова, 1-б,
с. Кам’янка Одеської
обл.

30

1 канал

м. Арциз Одеської обл. у межах
території розташування
багатоканальної мережі ТОВ «Юг
телеком груп»,
с. Кам’янка Одеської обл.

11.

Начальник управління радіочастотного ресурсу
та технічного контролю

/підпис/

с. Кам’янка,
с. Червоноармійське,
с. Городнє, с. Жовтневе,
с. Виноградівка, с. Калчева,
с. Василівка Одеської обл.
у межах території розташування
багатоканальної мережі
ПП «РИЧ», с. Кам’янка Одеської обл.

Т. Мироненко

