
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 702 

 

03.04.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 11 

 

Про створення багатоканальної ефірної 

телемережі  у діапазоні 11,7-12,5 ГГц   

на території Львівської області у населених пунктах: 

м. Борислав, м. Миколаїв, м. Новий Розділ, с. Орів,  

смт Підбуж, м. Пустомити, м.Старий Самбір,  

м. Стрий, смт Східниця 

 

Розглянувши інформацію управління науково-технічного і частотного 

розвитку, з урахуванням наявних висновків Українського державного центру 

радіочастот щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом 

України у діапазоні 11,7-12,5 ГГц для РЕЗ багатоканального наземного 

мовлення, керуючись ст. 21, 22 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Законом України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Планом розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, Національна рада   

вирішила: 

     1. Звернутися до суб’єктів інформаційної діяльності щодо надання протягом 

місяця з дати прийняття цього рішення пропозицій щодо технічної розробки 

багатоканальної ефірної телемережі у діапазоні 11,7-12,5 ГГц на території 

Львівської області у населених пунктах: м. Борислав, м. Миколаїв, м. Новий 

Розділ, с. Орів, смт Підбуж, м. Пустомити, м. Старий Самбір, м. Стрий,  

смт Східниця, згідно з додатком 1, та документів, зазначених у додатку 2. 

     2. Відділу зв’язків із засобами масової інформації, громадськістю та 

громадськими організаціями забезпечити  публікацію повідомлення  про 

прийом пропозицій щодо технічної розробки багатоканальної ефірної 

телемережі у діапазоні 11,7-12,5 ГГц у населених пунктах згідно із пунктом 1 

цього рішення. 

      3. Виконання рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської 

служби, правового забезпечення. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 



Додаток 1 

до рішення Національної ради 

03.04.2013 № 702 

 

 

№ 

з/п 
Населений пункт Адреса встановлення РЕЗ К-ть каналів 

1 м. Борислав, м. Миколаїв,  

м. Новий Розділ, с. Орів,  

смт Підбуж, м. Пустомити, 

м.Старий Самбір,  

м. Стрий, смт Східниця 

Львівської області 

 

1. м.  Борислав, вул. Висока, 16,  

г. Городище, РРС-2а 

2. м. Миколаїв, вул. Миру, 11, вежа 

ВАТ "Укртелеком" 

3. м.Новий Розділ, пров. Придорожній, 

18, вежа КРРТ 

4. с. Орів, Сколівський р-н 

5. смт Підбуж Дрогобицького р-ну, 

вежа КРРТ  

6. м. Пустомити, вул. Фабрична, 19 

7. м. Старий Самбір, вул. Івасюка, 2, 

вежа КРРТ 

8. м. Стрий, вул. Болехівська, 26, 

Комбінат хлібопродуктів 

9. смт Східниця, Бориславська 

міськрада, вежа  

 

21 МІТРІС 

(11718, 11756, 11794, 

11832, 11870, 11908, 

11946, 11984, 12022, 

12060, 12098,  12136, 

12174, 12212, 12250, 

12288, 12326, 12364, 

12402, 12440, 12478) 

 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради 

03.04.2013 № 702 

 

1. Статутні документи, затверджені у встановленому порядку. 

2. Організаційно-технічні зобов’язання, які включають інформацію про: 

– наявність досвіду відповідної діяльності; 

– наявність фахівців для технічної розробки мережі та її експлуатації; 

– гарантії щодо забезпечення трансляції програм телерадіоорганізацій, 

визначених ліцензіями Національної ради; 

– відомості про оператора телекомунікацій багатоканальної телемережі; 

– строки готовності мережі до експлуатації, отримання дозволу на 

експлуатацію та початку сплати за користування радіочастотним ресурсом; 

– гарантії дотримання державних стандартів і технічних характеристик   

розповсюдження телерадіопрограм для надання програмної послуги; 

– термін освоєння території розповсюдження програм;  

–  заходи щодо покращення технічної якості програм, терміни виконання; 

–  терміни впровадження новітніх технологій розповсюдження програм. 

3. Фінансово-економічні зобов’язання, які включають інформацію про: 

– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати 

розповсюдження програм; 

–   джерела виконання інвестиційного проекту; 

– основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його 

окупності; 

– передбачуваний рівень рентабельності підприємства. 

 

4.  Інші документи, передбачені статтею 40 Закону України „Про телебачення         

     і радіомовлення”. 
 

 

Начальник управління бухгалтерської служби  

– головний бухгалтер      /підпис/  Т. Стороженко 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 

Начальник управління правового  

забезпечення       /підпис/  О. Шосталь 

 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення   /підпис/  Л. Запорожець 


