
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2931 

 

21.12.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 48 

 
Про замовлення в УДЦР розробки висновків щодо 

електромагнітної сумісності радіоелектронних 

засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку 

каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж 
 

Розглянувши інформацію начальника управління науково-технічного і 

частотного розвитку щодо прорахунку нових частотних присвоєнь, звернення ТРК 

стосовно розбудови мереж мовлення, керуючись статтею 22 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтею 25 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, статтею 24 Закону України „Про 

радіочастотний ресурс України”, Порядком розробки (надання) висновків щодо 

електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для 

створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Направити подання до Українського державного центру радіочастот про 

розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів 

мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж 

мовлення та телемереж у населених пунктах, згідно з додатком до цього рішення. 

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

частотного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради 

Є. Баранова.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Національної ради 

21.12.2011 № 2931 

 

 
Перелік населених пунктів 

 

1. Радіомовлення (прорахунок нових частотних присвоєнь):  

№ 

з/п 

Область Населений пункт  Частота, МГц Р, кВт 

1 Луганська м. Краснодон 87,5-108,0 0,1 

2 Одеська  м. Арциз 100,0-108,0 0,1 

3 Черкаська  м. Корсунь-Шевченківський 87,5-108,0 0,5 
 

2. Технічний перенос радіочастоти мовлення: 

№ 

з/п 

Область Зміна місця встановлення 

передавача 

Частота, МГц 

 

Р, кВт 

 

1 Волинська  з с. Підгайці Луцького району 

до м. Луцька  

90,6 0,5 

 

3. Радіомовлення (збільшення потужності та зміна адреси встановлення РЕЗ):  

№ 

з/п 

Область  Населений 

пункт  

Частота, 

МГц 

Р, кВт 
(за ліцензією) 

Р, кВт 
(для прорахунку) 

Зміна адреси  

встановлення РЕЗ 

1 Київська м. Славутич 106,6 0,03 0,5 з вул. Військових будівельників, 1 
на вул. Військових будівельників, 3 (8) 

 
 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку      /підпис/        Т. Мироненко 

 

 


