
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1411 

 

14.07.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 23 

 
Про заміну телевізійних каналів 

для РЕЗ аналогового  ТВ мовлення 

 

Враховуючи лист Українського державного центру радіочастот  

(№11.3-01/12896 від 11.07.2011) щодо необхідності заміни окремих 

телевізійних каналів у зв’язку із введенням в експлуатацію радіоелектронних 

засобів мовлення цифрового наземного телевізійного мовлення, керуючись 

Дорученням Президента України від 14.10.2010 № 181/66519-01 щодо 

забезпечення реалізації заходів з розбудови протягом 2010-2011 років 

загальнонаціональної мережі цифрового наземного ТВ мовлення, Законами 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, „Про телебачення  і радіомовлення”, „Про  радіочастотний 

ресурс України”, Планом розвитку  національного телерадіоінформаційного 

простору, Національна рада 

 

вирішила: 

  1. Замінити телевізійні канали РЕЗ аналогового телевізійного мовлення у 

населених пунктах, згідно з додатком. 

2. Зобов’язати ТОВ «ТРК»Україна», м.Київ, ТРК «Студія»1+1» у формі 

ТОВ, м.Київ, ТОВ «Телестудія «Служба інформації», м.Київ, ТРК Чугуївщини 

«Слобожанка», м. Чугуїв Харківської області, у двотижневий термін подати до 

Національної ради заяви про переоформлення чинних ліцензій, враховуючи п. 1 

цього рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління науково-технічного і 

частотного розвитку, ліцензування телерадіомовлення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

 14.07.2011 № 1411 
 

 

 
Перелік РЕЗ аналогового  ТВ мовлення,  

на яких здійснена заміна телевізійного каналу   
 

 
 

№ 

з/п 

Здійснена заміна 

ТВ каналу 

Проліцензовано 

ТВ канал 

 

Адреса місце встановлення РЕЗ 

 

 

Програма суб`єкта                                               

інформаційної діяльності 

 
ТВК Р, кВт ТВК Р, кВт 

 

1 
68 0,5 34 0,1 м. Луганськ, вул.Демьохіна, 25 ТОВ «ТРК»Україна» 

2 56 0,1 22 0,04 

Житомирська область,  

смт Любар, вул.Леніна, 39 

 

ТРК «Студія»1+1» у формі 

ТОВ 

3 54 0,2 48 0,1 

Черкаська область, м.Чигирин, 

вул.Каменоломна, 13 

 

ТОВ «Телестудія «Служба 

інформації» 

4 53 0,2 35 0,1 

Харківська область, м.Чугуїв, 

вул.Гагаріна, 12 

 

ТРК Чугуївщини 

«Слобожанка» 

 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку      /підпис/  Т. Мироненко 
 


