
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1534 

 

01.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про створення багатоканальної ефірної телемережі  

у діапазоні 11,7-12,5 ГГц у м. Ужгороді (міськрада)  

та с. Холмці Ужгородського району Закарпатської області 
 

 

Розглянувши інформацію управління радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю, 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 у  

м. Ужгороді (міськрада), с.Холмці Ужгородського району Закарпатської обл., 

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

2. Відділу зв’язків із громадськими організаціями, громадськістю та 

діяльності суспільного мовлення забезпечити  публікацію повідомлення про 

прийом пропозицій щодо технічної розробки багатоканальної ефірної 

телемережі у діапазоні 11,7-12,5 ГГц у м.Ужгороді (міськрада), с.Холмці 

Ужгородського району Закарпатської обл., згідно із пунктом 1 цього рішення. 

3. Виконання рішення покласти на управління ліцензування, управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління фінансової та 

бухгалтерської служби, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О.Ільяшенка. 
 

 
Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/  К. Котенко 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

01.10.2015 № 1534 
 

 

№ 

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

1 м. Ужгород (міськрада), 

с.Холмець Ужгородського 

району Закарпатської обл. 

- вул.Університетська, б.14, 

м.Ужгород (головна станція); 

- урочище Качанівка (ретранслятор); 

- с.Холмець, урочище Холмівецька 

гора (ретранслятор) 

4 МІТРІС 

(11948, 11986, 12024, 

12062) 

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Д. Кардаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення Національної ради  

01.10.2015 № 1534 
 

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. 

 

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». 

 

 
Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу і технічного контролю  /підпис/ Д. Кардаш 

 

 

Начальник управління  

ліцензування        /підпис/ Л. Запорожець 

 

 
Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби    /підпис/ Т. Стороженко 

 

 
Заступник начальника юридичного управління   /підпис/ Г. Чумаченко 

 


