
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 439 

 

29.03.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

Про припинення конкурсу щодо  

визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на радіомовлення 

 у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB)  

з використанням радіочастотного ресурсу (12 програма) 

 

З урахуванням рішення від 21.12.2017 № 2429 «Про затвердження конкурсних 

умов», Національна рада рішенням від 21.12.2017 № 2430 оголосила конкурс на 

отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній 

телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві. 

Оголошення про конкурс опубліковано 27.12.2017 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 242 (6747) 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 

радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з 

використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві (12 програма) 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 радіомовлення у 

ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням 

радіочастотного ресурсу у м. Києві (12 програма), частотний блок (частота, МГц) – 

7D (194,064 МГц), кількість програм – 1 програма, потужність передавачів – 2,0 кВт 

та 1,0 кВт, територія розповсюдження програм – м. Київ, місце встановлення 

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


передавачів – м. Київ, вул. Дорогожицька, 10; м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 20, 

оператор багатоканальної мережі – Концерн РРТ, обсяг мовлення однієї програми 

– 24 години на добу. 

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 
 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


