
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1539 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

Про заяву (вх. № 2/812 від 23.09.2020) ТОВ «ТРК КЛУБ-ТВ», м. Одеса,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 01244-м від 29.01.2018) 

(багатоканальне, логотип: «GTV») 
 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса 

(місцезнаходження: Приморський бульвар, 7, м. Одеса, 65026 – згідно заяви (вул. 

Пастера, 60, м. Одеса, 65063 – згідно ліцензії); директор В'ячеслав Валерійович 

Мельник – згідно заяви (Любов Сергіївна Шевченко – згідно ліцензії)), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01244-м від 29.01.2018 

(багатоканальне регіональне телебачення з використанням радіочастотного 

ресурсу у стандарті DVB-T/T2 (MPEG-4) по 1 програмі у 22 населених пунктах 

Одеської області (1 програма), обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку 

зі зміною логотипа, програмної концепції мовлення, адреси студії, керуючись 

статтями 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 

01.01.2020 (чисельність наявного населення України), Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 01244-м від 29.01.2018 (дата 

видачі бланка ліцензії 29.01.2018) та додатки 4, 5 (дата видачі додатків 

29.01.2018) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса, у 

зв’язку зі зміною логотипа, програмної концепції мовлення, адреси студії, 

зазначивши в ліцензії: 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «ODESA LIVE» (комбіноване); 

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

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- адреса студії: Приморський бульвар, 7, м. Одеса. 

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 КЛУБ-ТВ», м. Одеса: 

2.1. плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір 

ліцензійного збору: зміна логотипа, адреси студії – в розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення; 

2.2. плату за внесення зміни до ліцензії, яка впливає на розмір ліцензійного 

збору: зміна програмної концепції мовлення – провести новий розрахунок 

розміру ліцензійного збору (багатоканальна телемережа з використанням 

радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T/T2 (MPEG-4) по 1 програмі у 22 

населених пунктах Одеської області (1 програма), згідно з додатком 2 до 

рішення) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – по 24 години 

на добу, потужності передавачів та коефіцієнтів, які враховують територіальні 

особливості розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення та 

програмної концепції мовлення. 

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

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса, переоформлену ліцензію на 

мовлення НР № 01244-м від 29.01.2018 та додатки 4, 5 до ліцензії на мовлення. 

Строк дії ліцензії на мовлення залишається без змін – до 29.01.2025. 

4. При видачі переоформлених ліцензії на мовлення НР № 01244-м від 

29.01.2018 та додатків 4, 5 до ліцензії на мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса, попередні ліцензія на мовлення 

НР № 01244-м від 29.01.2018 (дата видачі бланка ліцензії 29.01.2018) та додатки 

4, 5 (дата видачі додатків 29.01.2018) до ліцензії на мовлення вважаються 

недійсними та вилучаються.  

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне, фінансової та бухгалтерської 

служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

10.12.2020 № 1539 

 

 

Програмна концепція мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса 

 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм власного виробництва: 22 години 47 хвилин на добу, 95%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години 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 

--- --- --- 

Формат: інфотейнмент; 

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)* 

Мінімальний 

обсяг 

національного 

продукту (год., 

хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

15 годин 

40 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі --- --- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі --- --- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 Розважальні передачі --- --- --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію (час 

трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого 

мовлення)  

--- --- --- 

7 Підбірка музичних творів --- --- --- 

8 Фільмопоказ --- --- --- 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- 

 

Вимоги до програмної концепції залишаються без змін. 

 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 

зменшення на 30% за частку національного аудіовізуального продукту. 

 

 
Т.в.о. начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/  Дмитро ШВИДЧЕНКО  

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

10.12.2020 № 1539 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса 

Територіальна категорія мовлення: регіональне 

№ з/п Область Населений пункт Канал 
Потужність, 

кВт 

Місце встановлення 

передавача 

Територія розповсюдження 

програм 

Ваговий коефіцієнт, 

який враховує 

територію мовлення 

(N=) 

1.  

Одеська Одеса 27  1,2 
м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 3, вишка 

м. Одеса, м. Чорноморськ 

(міськрада) та Овідіопольський, 

Біляївський, Лиманський 

райони 

225 для м. Одеса 

2.  

Одеська 

Миколаївка 

Овідіопольського 

району 
51 0,25 

Овідіопольський район,  

с. Миколаївка, 

Миколаївська сільська 

рада, КБС №1, щогла 

КРРТ 

смт Миколаївка та 

Овідіопольський район 

5 для  

смт Великодолинське 

3.  

Одеська 

с. Петрівськ 

Тарутинського 

району 
51 0,003 

Тарутинський район,  

с. Петрівськ, КБС №1 
с. Петрівськ  

5 для с. Петрівськ 

4.  
Одеська Сарата 51 0,25 

смт Сарата,  

вул. Мельнична, 1-Б 
смт Сарата та Саратський район 

5 для смт Сарата 

5.  
Одеська Тарутине 51 0,25 

смт Тарутине,  

узвіз Антонова, 13 

смт Тарутине та Тарутинський 

район 

5 для смт Тарутине 

6.  
Одеська Болград 59 0,06 

м. Болград,  

вул. Фонтанна, 119 
м. Болград 

5 для м. Болград 

7.  

Одеська 
Вилкове Кілійського 

району 
59 0,04 

Кілійський район, 

 м. Вилкове, вежа ТОВ 

«Інтертелеком» 

м. Вилкове 

5 для м. Вилкове 

8.  

Одеська 
Городнє 

Болградського району 
59 0,003 

Болградський район,  

с. Городнє, Городнєнська 

сільська рада, КБС №1, 

щогла КРРТ 

с. Городнє 

5 для с. Городнє 

9.  
Одеська Ізмаїл 59 0,25 

м. Ізмаїл,  

вул. Телеграфна, 260-А 
м. Ізмаїл та Ізмаїльський район 

25 для м. Ізмаїл 

10.  
Одеська 

Кам’янське 

Арцизького району 
59 0,55 Арцизький район,  

с. Кам’янське та Арцизький 

район 

5 для м. Арциз 



 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 

 

Начальник управління фінансової та  

бухгалтерської служби      /підпис/  Тетяна СТОРОЖЕНКО 

 

с. Кам’янське, КБС №1, 

вишка КРРТ 

11.  Одеська Кілія 59 0,04 м. Кілія, вул. Нова, 9 м. Кілія 5 для м. Кілія 

12.  Одеська Рені 59 0,06 м. Рені, вул. Дружби, 2 м. Рені 5 для м. Рені 

13.  
Одеська Балта 60 0,03 

м. Балта, вул. Рєпіна, 1, 

щогла КРРТ 
м. Балта 

5 для м. Балта 

14.  

Одеська Березівка 60 0,06 

Березівський район, 

Вікторівська сільська 

рада, КБС №1, щогла 

м. Березівка 

5 для м. Березівка 

15.  

Одеська Велика Михайлівка 60 0,06 

Великомихайлівський 

район, смт Велика 

Михайлівка,  

вул. 6 Квітня, 1, щогла 

смт Велика Михайлівка 

5 для смт Велика 

Михайлівка 

16.  

Одеська Ковбасова Поляна 60 0,06 

Савранський район, 

селище Ковбасова 

Поляна, вишка 

селище Ковбасова Поляна 

5 для селища 

Ковбасова Поляна 

17.  
Одеська Кодима 60 0,06 

м. Кодима, вул. Героїв 

АТО, 36-А, щогла 
м. Кодима 

5 для м. Кодима 

18.  

Одеська Вестерничани 60 1,2 

Подільський район,  

с. Вестерничани, 

вул.Ягорлицька,115-А, 

вишка 

м. Подільськ та Подільський, 

Окнянський райони  

15 для м. Подільськ 

19.  
Одеська Любашівка 60 0,04 

смт Любашівка,  

вул. Софіївська, 81-А 
смт Любашівка  

5 для  

смт Любашівка 

20.  
Одеська Миколаївка 60 0,06 

смт Миколаївка,  

вул. Молодіжна, 1 
смт Миколаївка 

5 для  

смт Миколаївка 

21.  

Одеська 
Петровірівка 

Ширяївського району 
60 0,55 

Ширяївський район,  

с. Петровірівка,  

вул. Верхня, 10, вишка 

с. Петровірівка та Ширяївський 

район 

5 для смт Ширяєве 

22.  
Одеська Роздільна 60 0,003 

м. Роздільна, БМП-823 

№1-Б, щогла 
м. Роздільна 

5 для м. Роздільна 


