НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 2590
30.12.2009

м. Київ

Протокол № 50

Про затвердження конкурсних умов

Розглянувши інформацію ліцензійно-реєстраційного департаменту,
департаменту контрольно-аналітичної роботи та фінансово-економічного
управління, керуючись ст. 25 Закону України “Про телебачення і
радіомовлення”, Законом України „Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення”, Національна рада
вирішила:
1. Затвердити конкурсні умови згідно з додатком до рішення.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови
Національної ради А. Мирошніченка.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

А. Мирошніченко

Заступник голови Національної ради

/підпис/

Ю. Плаксюк

Додаток
до рішення Національної ради
30.12.2009 № 2590
Конкурсні умови
1. Ліцензійні умови для мовлення
Для участі у конкурсі на мовлення претенденти подають заяву на отримання ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей
8, 9, 10, 22, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та положень Національної ради.
До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності, претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення.
Пакети документів із заявами претендентів зберігаються в Національній раді протягом 3-х місяців з дня підбиття підсумків конкурсу.
2. Вимоги до програмної концепції
–* 41/1ц ТВК – спортивна програма;
– ** 41/2ц ТВК – музична програма;
– обсяг ведення передач українською мовою із можливим врахуванням місцевих особливостей, відповідно до рішення Національної ради від
14.04.2004 № 317 у діючій редакції, переваги надаватимуться мовникам з більшим обсягом україномовних програм;
– рекомендовано розміщення дитячих передач з 07.00 до 21.00 год.;
– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників.
3. Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу
Відповідно до статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:
– стандарт мовлення – цифровий (43 ТВК, 64 ТВК - DVB-T, 41 ТВК - HDTV);
– оператора телекомунікацій (на 43 ТВК – ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ”, м. Київ, на 64 ТВК – ТОВ „Гамма-Консалтинг”, м. Київ, на 41 ТВК –
ТОВ „Ера продакшн”, м. Київ);
– перелік студійного обладнання, захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;
– термін початку мовлення.
4. Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу
Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь
у конкурсі повинні містити інформацію про:
– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм;
– джерела фінансування телерадіоорганізацій;
– забезпечення прибуткової діяльності телерадіоорганізацій: передбачуваний рівень рентабельності підприємства, основні етапи виконання
інвестиційного проекту та термін його окупності.

Сплата грошового внеску під конкурсну гарантію здійснює безпосередньо претендент для участі в конкурсі. Не допускається сплата іншою
юридичною або фізичною особою. Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії (платіжним
дорученням).
Реквізити на сплату грошового внеску під конкурсну гарантію, а саме:
Одержувач : УДК у Шевченківському р-ні м.Києва, код ЗКПО 26077968,
р/р № 31115056700011 в ГУДКУ у м. Києві, МФО 820019.
Поле " Призначення платежу": +;2659;101; ; ; ; ; ;
Призначення платежу: Сплата грошового внеску під конкурсну гарантію за канал/частоту ______мовлення, без ПДВ.
Заяви на участь у конкурсі приймаються Національною радою з 01.02.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2, т. 278-73-04.
Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії – 02.03.2010 року.
Граничний термін підбиття підсумків конкурсу про визначення переможців і видачу ліцензії на мовлення – 02.05.2010 року.
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