
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1678 

 

14.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 
 

Про оголошення конкурсу на  

отримання ліцензії на мовлення  

з використанням вільних радіоканалів 

на території проведення антитерористичної операції  
 

 

Розглянувши інформацію управління радіочастотного ресурсу і технічного 

контролю щодо наявності вільних радіоканалів мовлення, керуючись статтею 25 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада   
 

вирішила: 

1. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням 

вільних радіоканалів, згідно з додатком. 

2. Конкурсну гарантію встановити в розмірі 10% від максимального розміру 

ліцензійного збору. 

3. Відділу зв‘язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного 

мовлення забезпечити публікацію повідомлення про оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на мовлення згідно з додатком до цього рішення та рішення 

Національної ради від 14.09.2017 № 1677 «Про затвердження конкурсних умов». 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, контролю та аналізу телерадіомовлення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради   

С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 



Додаток 

до рішення Національної ради  

             14.09.2017 № 1678 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 
 

№ 

з/

п 

Область Населений пункт 

Часто-

та, 

МГц 

Потуж-

ність, 

кВт 

Гранич-

ний 

обсяг 

мовлен-

ня 

Територія розповсюдження програм 
Місце встановлення 

передавача 

Максима-

льний 

розмір 

ліцензійно

го збору, 

грн 

Конкурсна 

гарантія, 

грн                               
(10 % 

макси-

мального 

розміру 

ліцен-

зійного 

збору) 

1.  Донецька Бахмут 91,5 0,2 

24 

години 

на добу 

м. Бахмут, м. Соледар, м. Часів 

Яр, смт Красна Гора та 

Бахмутський район 

м. Бахмут,    

вул. Корсунського, 90 
55 824,60 5 582,46 

2.  Донецька Костянтинівка 102,4 0,3 

24 

години 

на добу 

м. Костянтинівка та 

Костянтинівський район 

м. Костянтинівка,  

вул. Демещенка, 116 
56 371,90 5 637,19 

3.  Донецька Покровськ  101,4 0,3 

24 

години 

на добу 

м.Покровськ, м. Родинське,  

смт Шевченко та Покровський 

район 

м. Покровськ,  

вул. Дніпропетровська, 

1 

56 371,90 5 637,19 

 

       Ліцензійні збори буде переглянуто на момент прийняття рішення відповідно до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 
 

Розширені технічні характеристики каналу мовлення можуть бути надані переможцям конкурсу за окремим 

зверненням. 
 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю        /підпис/ Т. Мироненко 

 

Начальник управління  

фінансової та бухгалтерської служби       /підпис/ Т. Стороженко 


