
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1722 

 

08.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 34 
 

 
 

Про розгляд пропозицій                                   

ТОВ „ТРК „Мобільний канал”, м. Київ, 

щодо розбудови багатоканальних 

телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 у 

стандарті DVB-T (MPEG-4) 

 

 Розглянувши пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Мобільний канал”, м. Київ (місцезнаходження юридичної 

особи: вул. С. Струтинського, 6, м. Київ, 01014; директор Олексій Степанович 

Кравчук), про розбудову багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 

у стандарті DVB-T (MPEG-4) та заяви про видачу ліцензій провайдера 

програмної послуги цих мереж, керуючись статтями 21, 22, 23, 24, 30, 39, 40, 42 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Інструкцією про видачу, продовження, переоформлення та 

видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги (зареєстрована в 

Мін’юсті 03.04.2009 за № 1653), рішеннями Національної ради від 27.10.2010      

№ 1486 „Про створення національної мережі цифрового телемовлення в 

стандарті DVB-T” та від 01.12.2010 № 1684, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Мобільний канал”, м. Київ, щодо розбудови 

багатоканальних телемереж МХ-1 та МХ-2 у стандарті DVB-T (MPEG-4) 

визнати такими, що не відповідають вимогам рішення Національної ради від 

27.10.2010 № 1486. 

2. Пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Мобільний канал”, м. Київ, щодо розбудови 

багатоканальної телемережі МХ-3 у стандарті DVB-T (MPEG-4) визнати 

такими, що не відповідають вимогам рішення Національної ради від 27.10.2010 

№ 1486. 

3. Пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Мобільний канал”, м. Київ, щодо розбудови 

багатоканальної телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T (MPEG-4) визнати 

такими, що не відповідають вимогам рішення Національної ради від 27.10.2010 

№ 1486. 

4. На підставі пункту „г” частини 2 ст. 30 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” та підпункту „в” пункту 2.5 Інструкції про 



видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера 

програмної послуги відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю 

„Телерадіокомпанія „Мобільний канал”, м. Київ, у видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 у 

стандарті DVB-T (MPEG-4). 

5. Управлінню ліцензування телерадіомовлення повернути заявні 

документи ТОВ „Телерадіокомпанія „Мобільний канал”, м. Київ. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення та правового забезпечення. 

 

 
Голова Національної ради                          /підпис/    В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 


