
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 308 

 

11.03.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про внесення змін до рішення 

Національної ради від 25.02.2021 № 220 

«Про заяву ТОВ «ТРК «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса, 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 00902-м від 03.06.2016, 

кабельне, логотип: «ЮЖНАЯ ВОЛНА») 

 

Враховуючи виявлену технічну помилку в рішенні Національної ради від 

25.02.2021 № 220 в частині врахування зміни оператора телекомунікацій, 

керуючись статтею 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 25.02.2021 № 220 «Про 

заяву ТОВ «ТРК «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 00902-м від 03.06.2016, кабельне, логотип: 

«ЮЖНАЯ ВОЛНА»)», а саме: в преамбулі рішення врахувати зміну оператора 

телекомунікацій. 

2. Пункти 1, 2, 3 і 4 викласти в такій редакції: 

«1. Переоформити додатки 2, 5 (дата видачі додатків 03.10.2019) і 3 (дата 

видачі додатка 21.01.2019) до ліцензії на мовлення НР № 00902-м від 03.06.2016 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса, у зв’язку зі 

зміною складу редакційної ради та оператора телекомунікацій, зазначивши в 

ліцензії: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

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

внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного 

збору: зміна складу редакційної ради та оператора телекомунікацій – у розмірі 

одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття 

рішення. 



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

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

додатки 2, 3, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00902-м від 03.06.2016. 

4. При видачі переоформлених додатків 2, 3, 5 до ліцензії на мовлення  

НР № 00902-м від 03.06.2016 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА 

ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса, попередні додатки 2, 5 (дата видачі додатків 03.10.2019) 

і 3 (дата видачі додатка 21.01.2019) вважаються недійсними та вилучаються.». 
3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне, фінансової та 

бухгалтерської служби. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення Національної ради 

11.03.2021 № 308 

 
Докладні характеристики каналів мовлення, мережі мовлення 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса 
№ 

з/п 

Оператор телекомунікацій Провайдер програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головної станції 

Канал 

мовлення 

(конвертації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Територія розповсюдження програм 

(в межах території розташування 

багатоканальних телемереж) 

1.  ФОП Косцов В.В. ТОВ «ТРК «ВІЗИТ ПЛЮС», 

м. Ізмаїл Одеської області 

просп. Леніна,  

буд. 16, кв. 68,  

м. Ізмаїл  

Одеської області 

39 ТВК 

 

 

1 канал м. Ізмаїл, с. Утконосівка, с. Броска,  

с. Ларжанка, с. Стара Некрасівка,  

с. Нова Некрасівка, с. Саф’яни,  

с. Матроска Одеської області у 

межах території розташування 

багатоканальних телемереж  

ТОВ «ТРК «ВІЗИТ ПЛЮС»,  

м. Ізмаїл Одеської області 

2.  ФОП Дмитрук В.П.,  

ПВКФ «ПІОН» 

ФОП Дмитрук В.П. просп. Леніна,  

буд. 16,  

м. Ізмаїл  

Одеської області 

39 ТВК 

 

1 канал м. Ізмаїл, смт Суворове, с. Озерне,  

с. Комишівка Одеської області у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ФОП Дмитрук В.П., м. Ізмаїл 

Одеської області 

3.  ФОП Чернега О.А. ТОВ «КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ», 

м. Теплодар Одеської 

області  

вул. Гагаріна,  

б/н,  

м. Біляївка Одеської 

області 

S 13,  

SК 22/1ц 

 

2 канали м. Біляївка, смт Лиманське Одеської 

області у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «КЕТНЕТ 

ТЕЛЕКОМ», м. Теплодар Одеської 

області 

4.  ТОВ «КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ», 

м. Теплодар Одеської 

області 

ТОВ «КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ», 

м. Теплодар Одеської області 

 

вул. Польова, буд. 1, 

м. Теплодар Одеської 

області 

S 13,  

SК 22/1ц 

 

 

2 канали м. Теплодар, смт Хлібодарське 

Одеської області у межах території 

розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «КЕТНЕТ 

ТЕЛЕКОМ», м. Теплодар Одеської 

області 

5.  ФОП Кучма С.О. ПСП «СУПЕР ЕЛІТ»,  

м. Болград Одеської області 

вул. 25 Чапаєвської 

дивізії, буд. 33, кв. 47, 

60 ТВК 

 

1 канал м. Болград Одеської області у межах 

території розташування 

багатоканальної телемережі ПСП 



м. Болград Одеської 

області 

«СУПЕР ЕЛІТ»,  

м. Болград Одеської області 

6.  ТОВ «КЛЬОН»,  

м. Чорноморськ  

Одеської області 

ТОВ «КЛЬОН»,  

м. Чорноморськ  

Одеської області 

вул. Данченка,  

буд. 3-б, 17 поверх,  

м. Чорноморськ  

Одеської області 

55 ТВК 

 

 

1 канал м. Чорноморськ Одеської області у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі  

ТОВ «КЛЬОН», м. Чорноморськ  

Одеської області 

7.  ТРККМ ПП «ВКФ 

«САНДІ», м. Котовськ 

Одеської області 

ТРККМ ПП «ВКФ 

«САНДІ», м. Котовськ 

Одеської області 

просп. Перемоги,  

буд. 15/1, м. Котовськ 

Одеської області 

S 20 

 

 

1 канал м. Котовськ Одеської області у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТРККМ 

ПП «ВКФ «САНДІ», м. Котовськ 

Одеської області 

 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

 ресурсу та технічного контролю     /підпис/    Тамара МИРОНЕНКО 


