
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 774 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про заяву ТОВ «РІО», м. Одеса, щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення 

(НР № 01542-м від 10.07.2012,  

кабельне, логотип: «Одеса») 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «РІО», м. Одеса (місцезнаходження: Приморський бульв., 

буд. 5, м. Одеса, 65026; директор Жуковська Марина Валентинівна), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01542-м від 10.07.2002 у зв’язку зі 

зміною докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення (зміна 

території розповсюдження програм), керуючись статтями 1, 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 додатки 3, 5 (дата видачі додатків 14.11.2019) до ліцензії на 

мовлення НР № 01542-м від 10.07.2012 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІО», м. Одеса, у зв’язку зі зміною докладних 

характеристик каналу мовлення, мережі мовлення (зміна території розповсюдження 

програм), 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 «РІО», м. Одеса, ліцензійний збір за внесення до ліцензії на мовлення змін, які: 

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна докладних характеристик 

каналу мовлення (збільшення кількості операторів телекомунікацій, провайдерів 



програмної послуги, головних станцій, кількості каналів мовлення) – в розмірі 

одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття 

рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна (збільшення) території 

розповсюдження програм – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору 

(кабельне мовлення з територією розповсюдження програм у межах території 

розташування багатоканальних телемереж – м. Одеса, Лиманський район Одеської 

обл., м. Чорноморськ, м. Южне, м. Теплодар, м. Біляївка, 

м. Білгород-Дністровський, смт Чорноморське, смт Затока, смт Хлібодарське, 

смт Авангард, смт Лиманське, смт Овідіополь, смт Таїрове, смт Великодолинське, 

с. Кароліно-Бугаз, с. Фонтанка, с. Олександрівка, с. Крижанівка, 

с. Корсунці, с. Ілічанка, с-ще Ліски, с. Вапнярка, с. Нова Дофінівка, с. Красносілка, 

с. Лиманка, с. Сичавка, с-ще Набережне, с. Нерубайське, 

с-ще Усатове, с. Маяки, с. Великий Дальник, с. Молодіжне, с. Салгани 

Одеської обл.), врахувати раніше сплачену суму, обсяг мовлення – по 24 години на 

добу, вагові коефіцієнти, які враховують територію мовлення: N=225 для 

м. Одеси, N= по 25 для Лиманського району Одеської обл. і м. Чорноморська, 

N= по 15 для м. Білгорода-Дністровського та м. Южного, N= по 5 для 

м. Теплодара, м. Біляївки, смт Чорноморського, смт Затоки, смт Хлібодарського, 

смт Авангарда, смт Лиманського, смт Овідіополя, смт Таїрового, 

смт Великодолинського, с. Кароліно-Бугаза, с. Фонтанки, с. Олександрівки, 

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

Дофінівки, с. Красносілки, с. Лиманки, с. Сичавки, с-ща Набережного, 

с. Нерубайського, с-ща Усатового, с. Маяків, с. Великого Дальника,  

с. Молодіжного, с. Салганів, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення згідно з рішенням 

Національної ради від 30.10.2019 № 1768, зменшення розміру ліцензійного збору 

на 70% для забезпечення населення мовленням у сільській місцевості: с. Кароліно-

Бугаз, с. Фонтанка, с. Олександрівка, с. Крижанівка, с. Корсунці, с. Ілічанка,  

с-ще Ліски, с. Вапнярка, с. Нова Дофінівка, с. Красносілка, с. Лиманка, с. Сичавка, 

с-ще Набережне, с. Нерубайське, с-ще Усатове, с. Маяки, с. Великий Дальник, с. 

Молодіжне, с. Салгани Одеської обл. 

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

«РІО», м. Одеса, переоформлені додатки 3, 5 до ліцензії на мовлення 

НР № 01542-м від 10.07.2012. 

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

НР № 01542-м від 10.07.2012 ТОВ «РІО», м. Одеса, додатки 3, 5 (дата видачі 

додатків 14.11.2019) до ліцензії на мовлення НР № 01542-м від 10.07.2012 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 



6. 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 

10.06.2021 № 774 

 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТОВ ТРК «РІО», м. Одеса 
№ 

з/п 

Оператори 

телекомунікацій 

Провайдери програмної 

послуги 

Місцезнаходження 

головних станцій 

Канал 

мовлення 

(конвертації) 

Ресурс 

багатока-

нальної 

телемережі  

Територія розповсюдження програм (в 

межах території розташування 

багатоканальних телемереж) 

1.  ТК «Чорне море» у вигляді 

ТОВ, м. Одеса 

ТК «Чорне море» у 

вигляді ТОВ,  

м. Одеса 

вул. 25-ї Чапаєвської 

дивізії, буд. 3/3,  

м. Одеса 

32 1 канал Київський, Приморський, Малиновський 

райони м. Одеси у межах території 

розташування багатоканальної телемережі 

ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса 

2.  Компанія «САТЕЛІТ» 

ТОВ, м. Одеса 

32 1 канал м. Чорноморськ Одеської обл. у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі Компанії «САТЕЛІТ» ТОВ,  

м. Одеса 

3.  ТОВ ТРК «БРІЗ», 

с. Крижанівка 

Одеської обл. 

ТОВ ТРК «БРІЗ», 

 с. Крижанівка 

Одеської обл. 

просп. Добровольського, 

буд. 135, м. Одеса 

SK15 1 канал м. Одеса у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ ТРК 

«БРІЗ», с. Крижанівка Одеської обл. 

SK15 1 канал смт Чорноморське, с. Фонтанка,  

с. Олександрівка, с. Крижанівка,  

с. Корсунці, с. Ілічанка, с-ще Ліски,  

с. Вапнярка, с. Нова Дофінівка, 

с. Красносілки, с. Лиманка у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка 

Одеської обл. 

4.  ТОВ «САНА ПЛЮС», 

м. Одеса 

ТОВ «САНА ПЛЮС», 

м. Одеса 

вул. Маршала 

Бабаджаняна, буд. 27, 

м. Одеса 

S25 1 канал Малиновський район м. Одеси,  

с. Кароліно-Бугаз, с-ще Ліски,  

с. Крижанівка, смт Затока  Одеської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ «САНА 

ПЛЮС», м. Одеса 

5.  ТОВ «ЕЛАН», м. Одеса 

6.  ПП «Телекомпанія 

«Южний», 

м. Южне Одеської обл. 

Фізична особа – 

підприємець Сопачова 

Інна Олександрівна,  

м. Южне Одеської обл. 

вул. Леніна, буд. 15, 

кв. 4-а, м. Южне 

Одеської обл. 

30 1 канал м. Южне, с. Сичавка Одеської обл. у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ПП «Телекомпанія «Южний», 

м. Южне Одеської обл. 



7.  ТОВ «КЕТНЕТ 

ТЕЛЕКОМ»,  

м. Теплодар Одеської обл. 

ТОВ «КЕТНЕТ 

ТЕЛЕКОМ»,  

м. Теплодар 

Одеської обл. 

вул. Польова, буд. 1, 

м. Теплодар 

Одеської обл. 

25 1 канал м. Теплодар, смт Хлібодарське Одеської 

обл. у межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ «КЕТНЕТ 

ТЕЛЕКОМ», м. Теплодар Одеської обл. 

8.  ТОВ «КЛЬОН», 

м. Чорноморськ 

Одеської обл. 

ТОВ «КЛЬОН», 

м. Чорноморськ 

Одеської обл. 

вул. Данченка,  буд. 3-б, 

17 поверх,  

м. Чорноморськ 

Одеської обл. 

S20 1 канал м. Чорноморськ Одеської обл. у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «КЛЬОН», м. Чорноморськ 

Одеської обл. 

9.  ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«РЕГІОН», м. Одеса 

ТОВ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«РЕГІОН», 

м. Одеса 

вул. Комунальна, буд. 4, 

м. Теплодар Одеської 

обл. 

SK15 1 канал м. Теплодар, м. Білявка, 

смт Авангард, смт Лиманське, 

смт Хлібодарське, с. Нерубайське, 

с-ще Усатове, с. Маяки, с. Великий 

Дальник, с-ще Набережне Одеської обл. у 

межах території розташування 

багатоканальної телемережі ТОВ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «РЕГІОН», м. Одеса 

вул. Дзержинського, 

буд. 140, 

смт Овідіополь 

Одеської обл. 

SK15 1 канал смт Овідіополь, смт Таїрове, 

смт Великодолинське, с. Молодіжне, смт 

Кароліно-Бугаз Одеської обл. у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«РЕГІОН», м. Одеса 

10.  ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«ЛІС»,  

м. Білгород-Дністровський  

Одеської обл. 

ТОВ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«ЛІС»,  

м. Білгород-

Дністровський  

Одеської обл. 

вул. Ломоносова, буд. 2, 

м. Білгород-

Дністровський 

Одеської обл. 

S25 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. 

11.  ТОВ «ЛИМАН-ТВ»,  

с. Визирка Одеської обл. 

ТОВ «ЛИМАН-ТВ», 

с. Визирка  

Одеської обл. 

вул. Олексія Ставніцера, 

буд. 60, корпус 2, 

прим. 27, с. Визирка 

Одеської обл. 

25 1 канал Лиманський район Одеської обл. у межах 

території розташування багатоканальної 

телемережі ТОВ «ЛИМАН-ТВ», с. Визирка 

Одеської обл. 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю       /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 
 


