
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1376 

 

06.09.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про оголошення конкурсу на  

отримання ліцензії на мовлення  

з використанням вільних радіоканалів  

 

Враховуючи наявність 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 06.09.2018 № 1375 «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 

06.09.2018 № 1376 

 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 

№ 

зп 
Область 

Населений 

пункт 

Частота, 

МГц 

Потуж-

ність, 

кВт    

Граничний 

обсяг 

мовлення 

Територія розповсюдження 

програм 

Місце встановлення 

передавача 

Максимальний 

розмір 

ліцензійного 

збору, грн 

Конкурсна 

гарантія, грн                               

(10 % макси-

мального 

розміру 

ліцензійного 

збору) 

РАДІОМОВЛЕННЯ 

1 Вінницька Вінниця 99,3 1 
24 години на 

добу 

м. Вінниця та Вінницький, 

Жмеринський, Калинівський, 

Липовецький, Літинський, 

Тиврівський райони 

м. Вінниця,  

вул. Максимовича, 23 
263 263,00 26 326,30 

2 Житомирська Житомир 104,5 0,1 
24 години на 

добу 

м. Житомир та Житомирський, 

Коростишівський, Черняхівський 

райони 

м. Житомир,  

вул. Покровська, 236 
120 861,65 12 086,17 

3 Київська Київ 94,6* 0,2 
24 години на 

добу 

м. Київ, м. Ірпінь (міськрада), м. 

Буча, м. Бровари та Києво-

Святошинський район 

м. Київ,  

вул. Дорогожицька, 

10 
976 466,40 97 646,64 

 

* - 1. Технічні характеристики РЕЗ звукового мовлення можуть бути скориговані за результатами натурних випробувань на 

електромагнітну сумісність з радіоелектронними засобами спеціальних користувачів, навіть до відмови у здійсненні частотного присвоєння 

при неможливості забезпечення ЕМС. 2. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ звукового мовлення може бути наданий за умови не створення завад 

прийому програм телевізійного мовлення РЕЗ аналогового ТВ мовлення України на 5 ТВ каналі у м. Житомир та смт Буки Черкаської обл. 
 

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. 

 

Заступник начальника управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю   /підпис/    Д. Кардаш 

 

Начальник управління фінансової та бухгалтерської служби  /підпис/    Т. Стороженко 


