
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 155  

 

11.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про заяву ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР», м. Одеса, щодо видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги (DVB-T2 

(MPEG-4)) 

 

Національною радою розглянуто заяву ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР», м. Одеса (місцезнаходження юридичної особи: 

Фонтанська дорога, буд. 3, м. Одеса, 65063; директор Волков Валерій 

Васильович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з 

використанням цифрової багатоканальної телемережі (DVB-T2 (MPEG-4)) у м. 

Одесі та Одеській області.  

Під час розгляду заяви ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР», м. Одеса, щодо видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги (DVB-T2 (MPEG-4)) Національною 

радою враховано інформацію ДП «Український державний центр радіочастот», 

зазначену у листі від 10.02.2016 № 80/09.3.1/10/1658, про принципову 

можливість організації тимчасового наземного телевізійного мовлення у 

стандарті DVB-T2 у 22 населених пунктах Одеської області, що відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р «Про 

затвердження плану заходів щодо впровадження системи рухомого 

(мобільного) зв’язку четвертого покоління» Національна рада та УДЦР у період 

з листопада 2015 до червня 2017 року повинні затвердити та виконати план 

заходів щодо вивільнення смуг у діапазоні 790-862 МГц від РЕЗ радіомовної 

служби (телебачення), а також до червня 2017 року затвердити план заходів 

щодо вивільнення смуг частот 694-790 МГц від РЕЗ радіомовної служби 

(телебачення), що безпосередньо вплине на розрахунок загальнонаціональних 

мультиплексів під час перепланування частотних присвоєнь. Як наслідок, деякі 

частотні присвоєння, які були заплановані для регіонального цифрового 

мультиплексу у Одеській області, будуть змінені або взагалі скасовані за 

наслідками обмеження радіочастотного ресурсу, який залишиться доступним в 

Україні для цифрового наземного телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2 

при впровадженні новітніх радіотехнологій. 

Відповідно п. 2 ст. 39 та пункту 1 ст. 40 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» для розповсюдження телерадіопрограм та передач у 



багатоканальній телемережі суб'єкти господарювання повинні отримати 

відповідну ліцензію Національної ради. 

Відповідно до п. 6 ст. 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» оператор багатоканальної телемережі може сам надавати 

програмну послугу за умови отримання ліцензії провайдера програмної 

послуги.  

Ліцензування діяльності суб'єкта господарювання, який має на меті 

отримати ліцензію провайдера програмної послуги з використанням цифрової 

багатоканальної телемережі (DVB-T2 (MPEG-4)), здійснюється відповідно до 

статей 24, 39, 40, 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги. 

Ліцензування провайдера програмної послуги з використанням ресурсу 

багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за наявності виданого на 

замовлення Національної ради висновку, передбаченого ч. 3 ст. 50 Закону 

України «Про радіочастотний ресурс України», та відповідного рішення 

Національної ради щодо створення багатоканальної ефірної телемережі. 

Ліцензія провайдера програмної послуги з використанням ресурсу 

багатоканальних ефірних телемереж видається строком на 10 років. 

Оскільки в Національній раді відсутні остаточно узгоджені висновки 

УДЦР щодо прорахунку частотних присвоєнь для організації наземного 

телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2 у 22 населених пунктах Одеської 

області, Національною радою не приймалося рішення та не оголошувався 

прийом заяв і пропозицій суб’єктів господарювання про розбудову цієї мережі. 

Враховуючи викладене вище, керуючись Законами України «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Залишити заяву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР», м. Одеса, 

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з використанням цифрової 

багатоканальної телемережі (DVB-T2 (MPEG-4)) у м. Одесі та Одеській області 

без розгляду. 

2. Члену Національної ради О. Ільяшенку призначити на 17.02.2016 

робочу зустріч за участю Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Концерну РРТ, ДП «Одеський ОРТПЦ», Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, ДП «УДЦР», Одеської ОДА, представників юридичного 

управління, управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, 

управління ліцензування. 



  3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


