
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 80 

 

25.01.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про припинення конкурсу щодо визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на мовлення на вільних місцевих (регіональних) 

каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4) 

 

З урахуванням рішення від 21.09.2017 № 1740 «Про затвердження конкурсних 

умов», Національна рада рішенням від 21.09.2017 № 1741 оголосила конкурс на 

отримання ліцензії на мовлення на вільних місцевих (регіональних) каналах 

мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4). 

Оголошення про конкурс опубліковано 04.10.2017 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 184 (6689) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua. 

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення 

на вільних місцевих (регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі 

МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4), згідно з додатком до рішення, не було подано 

заяв. 

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2017 (чисельність наявного 

населення України), враховуючи План розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 

01.12.2010 № 1684 (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

20.12.2010 за № 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів 

Національної ради, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Припинити проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення на 

вільних місцевих (регіональних) каналах мовлення багатоканальної телемережі 

МХ-5 стандарту DVB-T2 (MPEG 4), згідно з додатком до рішення, територія 

розповсюдження програм – згідно з додатком до рішення, максимальна кількість 

каналів (програма) багатоканальної мережі – згідно з додатком до рішення, обсяг 

мовлення – згідно з додатком до рішення. 

http://www.nrada.gov.ua/


2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 
 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

   



Додаток  

до рішення Національної ради 

25.01.2018 № 80 
 

Стислі відомості про канал мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 
 

№ 

з/п 
Область Населений пункт 

Територія 

розповсюдження програм 

Максимальна 

кількість 

каналів 

(програма) 

багатоканаль-

ної мережі 

Обсяг 

мовлення 

1.  Дніпропетровська м. Вільногірськ  
м. Вільногірськ та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

2.  Дніпропетровська 
с. Дмухайлівка  с. Дмухайлівка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

3.  Дніпропетровська 
с. Могилів  

с. Могилів та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

4.  Дніпропетровська 
с. Орли  

с. Орли та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

5.  Дніпропетровська м. Перещепине  
м. Перещепине та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

6.  Дніпропетровська 

м. Першотравенськ 

(Дніпропетровська обл., 

Петропавлівський р-н,  

с. Миколаївка,  

вул. Першотравнева, 1-р,  

(РТС Першотравенськ)) 

м. Першотравенськ та 

прилеглі райони 
1 канал 

24 години на 

добу 

7.  Житомирська с. Андріївка  
с. Андріївка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

8.  Житомирська м. Бердичів  
м. Бердичів та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

9.  Житомирська смт Брусилів 
смт Брусилів та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

10.  Житомирська с. Кожухівка 
с. Кожухівка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 



11.  Житомирська с. Котлярка  
с. Котлярка та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

12.  Житомирська м. Новоград-Волинський  
м. Новоград-Волинський та 

прилеглі райони 

2 канали 24 години на 

добу 

13.  Житомирська 
м. Овруч (с. Дубовий Гай, вишка 

КРРТ ) 
м. Овруч та прилеглі райони 

2 канали 24 години на 

добу 

14.  Житомирська м. Олевськ м. Олевськ та прилеглі райони 
2 канали 24 години на 

добу 

15.  Житомирська с. Юрівка  с. Юрівка та прилеглі райони 
2 канали 24 години на 

добу 

16.  Київська м. Березань  
м. Березань та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

17.  Київська м. Біла Церква 
м. Біла Церква та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

18.  Київська м. Богуслав  
м. Богуслав та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

19.  Київська смт Володарка  
смт Володарка та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

20.  Київська м. Кагарлик   
м. Кагарлик та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

21.  Кіровоградська м. Кропивницький  
м. Кропивницький та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

22.  Кіровоградська смт Новоархангельськ 
смт Новоархангельськ та 

прилеглі райони 

2 канали 24 години на 

добу 

23.  Кіровоградська м. Новомиргород 
м. Новомиргород та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

24.  Кіровоградська м. Новоукраїнка 
м. Новоукраїнка та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

25.  Кіровоградська м. Олександрія 
м. Олександрія та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

26.  Кіровоградська смт Устинівка 
смт Устинівка та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

27.  Луганська м. Лисичанськ  
м. Лисичанськ 

1 канал 24 години на 

добу 

28.  Львівська м. Броди м. Броди та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 



29.  Львівська м. Новий Розділ  
м. Новий Розділ та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

30.  Львівська смт Підбуж 
смт Підбуж та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

31.  Миколаївська смт Березнегувате 
смт Березнегувате та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

32.  Миколаївська м. Новий Буг  
м. Новий Буг та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

33.  Миколаївська м. Первомайськ  
м. Первомайськ та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

34.  Одеська 

м. Березівка (Одеська обл., 

Березівський район, с. Вікторівка, 

КБС №1) 

м. Березівка та прилеглі 

райони 

1 канал 
24 години на 

добу 

35.  Одеська м. Ізмаїл  м. Ізмаїл та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

36.  Одеська с. Кам'янське  
с. Кам’янське та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

37.  Одеська с. Ковбасова Поляна 
с. Ковбасова Поляна та 

прилеглі райони 

1 канал 24 години на 

добу 

38.  Одеська смт Миколаївка  
смт Миколаївка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

39.  Одеська смт Петровірівка  
смт Петровірівка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

40.  Одеська смт Сарата смт Сарата та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

41.  Полтавська м. Гадяч м. Гадяч та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

42.  Полтавська м. Гребінка 
м. Гребінка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

43.  Полтавська с. Іскрівка с. Іскрівка та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

44.  Полтавська м. Кобеляки  
м. Кобеляки та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

45.  Полтавська с. Красногорівка 
с. Красногорівка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 



46.  Полтавська м. Лохвиця 
м. Лохвиця та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

47.  Полтавська м. Лубни м. Лубни та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

48.  Полтавська с. Переліски  
с. Переліски та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

49.  Рівненська м. Вараш  м. Вараш та прилеглі райони 
2 канали 24 години на 

добу 

50.  Рівненська м. Дубровиця  
м. Дубровиця та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

51.  Харківська 
смт Великий Бурлук  смт Великий Бурлук та 

прилеглі райони 

1 канал 24 години на 

добу 

52.  Харківська м. Ізюм м. Ізюм та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

53.  Харківська м. Куп’янськ 
м. Куп’янськ та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

54.  Херсонська с. Василівка  
с. Василівка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

55.  Херсонська м. Генічеськ  
м. Генічеськ та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

56.  Херсонська смт Нижні Сірогози  
смт Нижні Сірогози та 

прилеглі райони 

1 канал 24 години на 

добу 

57.  Херсонська смт Новотроїцьке  
смт Новотроїцьке та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

58.  Херсонська смт Чаплинка  
смт Чаплинка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

59.  Черкаська смт Буки  смт Буки та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

60.  Черкаська м. Кам’янка (с.Баландине) 
м. Кам’янка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 

61.  Черкаська м. Канів м. Канів та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

62.  Черкаська м. Корсунь-Шевченківський 
м. Корсунь-Шевченківський 

та прилеглі райони 

1 канал 24 години на 

добу 

63.  Черкаська с. Сатанівка 
с. Сатанівка та прилеглі 

райони 

1 канал 24 години на 

добу 



64.  Черкаська м. Черкаси м. Черкаси та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

65.  Черкаська м. Шпола  м. Шпола та прилеглі райони 
1 канал 24 години на 

добу 

66.  Чернігівська м. Бобровиця  
м. Бобровиця та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години на 

добу 

67.  Чернігівська м. Ніжин  м. Ніжин та прилеглі райони 
2 канали 24 години на 

добу 

68.  Чернігівська 

м. Прилуки (Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н, с. Білещина,  

вул. Миру, 1-а (РТС Прилуки)) 

м. Прилуки та прилеглі 

райони 

1 канал 
24 години на 

добу 

69.  Чернігівська смт Холми  смт Холми та прилеглі райони 
2 канали 24 години на 

добу 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю        /підпис/  Т. Мироненко 


