
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2051 

 

22.11.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 33 

 

 

Про відмову у видачі ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням  

радіочастотного ресурсу на каналі (мережі) мовлення, що охоплює  

59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), згідно з додатком до рішення,  

стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4) 
 

З урахуванням рішення від 19.07.2018 № 1090 «Про затвердження конкурсних 

умов», Національна рада рішенням від 19.07.2018 № 1091 оголосила конкурс на 

отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного 

ресурсу на каналі (мережі) мовлення, що охоплює 59 канал у 7 населених пунктах 

(10 програма), згідно з додатком до рішення, стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4). 

Оголошення про конкурс опубліковано 26.07.2018 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 136 (6891) 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 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу на каналі 

(мережі) мовлення, що охоплює 59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), 

згідно з додатком до рішення, стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4), було подано 4 заяви 

від: ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса (напис літерами 

червоного кольору «Телеканал «Здоровье» у стилістиці журналу колишнього СРСР 

«Здоровье»); ТОВ «ТРК АККЕРМАН», м. Білгород-Дністровський Одеської обл. 

(«AKKERMANtv»); ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА-ІНФОРМ», м. 

Одеса («MEDIAІНФОРМ»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. 

Київ («БЕССАРАБИЯ ТВ»). 

Національна рада відповідно до передбаченої статтею 25 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» процедури провела конкурс на отримання ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу на каналі 

(мережі) мовлення, що охоплює 59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), 

згідно з додатком до рішення, стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4), та визначила його 

переможця. 

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


Переможцем конкурсу визначено ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса (напис літерами червоного кольору «Телеканал «Здоровье» 

у стилістиці журналу колишнього СРСР «Здоровье»). 

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», при проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення 

підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника за результатами 

конкурсного відбору. 

Розглянувши заяви ТОВ «ТРК АККЕРМАН», м. Білгород-Дністровський 

Одеської обл. («AKKERMANtv»); ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА-

ІНФОРМ», м. Одеса («MEDIAІНФОРМ»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МЕДІА-ЮГ», м. Київ («БЕССАРАБИЯ ТВ»), Національна рада вважає за 

необхідне відмовити цим компаніям у видачі ліцензії на багатоканальне мовлення 

з використанням радіочастотного ресурсу на каналі (мережі) мовлення, що охоплює 

59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), згідно з додатком до рішення, 

стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4). 

Керуючись частиною першою статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. На підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», відмовити ТОВ «ТРК АККЕРМАН», м. Білгород-Дністровський 

Одеської обл. («AKKERMANtv»), у видачі ліцензії на багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу на каналі (мережі) мовлення, що охоплює 

59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), згідно з додатком до рішення, 

стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4). 

2. На підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», відмовити ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА-

ІНФОРМ», м. Одеса («MEDIAІНФОРМ»), у видачі ліцензії на багатоканальне 

мовлення з використанням радіочастотного ресурсу на каналі (мережі) мовлення, 

що охоплює 59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), згідно з додатком до 

рішення, стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4). 

3. На підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», відмовити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ 

(«БЕССАРАБИЯ ТВ»), у видачі ліцензії на багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу на каналі (мережі) мовлення, що охоплює 

59 канал у 7 населених пунктах (10 програма), згідно з додатком до рішення, 

стандарту DVB-T/T2 (MPEG-4). 

4. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти днів після протокольного оформлення підсумків конкурсу повідомити ТОВ 

«ТРК АККЕРМАН», м. Білгород-Дністровський Одеської обл. («AKKERMANtv»); 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА-ІНФОРМ», м. Одеса 



(«MEDIAІНФОРМ»); ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ 

(«БЕССАРАБИЯ ТВ»), про це рішення. 

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

22.11.2018 № 2051 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

 

№ 

з/

п 
Область 

Населений 

пункт 

Канал, 

кількість 

програм 

Потуж-

ність, кВт 

Граничний обсяг 

мовлення однієї 

програми 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Місце встановлення передавача 

Канал (мережа) мовлення, що охоплює: 

1. 

Одеська 

Болград 

59 

(10 програма) 

0,06 24 години на добу м. Болград м. Болград, вул. Фонтанна, 119 

2. 

Вилкове 

Кілійського 

району 

0,04 24 години на добу м. Вилкове 
Кілійський район, м. Вилкове, вежа 

ТОВ «Інтертелеком» 

3. 

Городнє 

Болградського 

району 

0,003 24 години на добу с. Городнє 
Болградський район, с.Городнє, Городнєнська 

сільська рада, КБС №1, щогла КРРТ 

4. Ізмаїл 0,25 24 години на добу 
м. Ізмаїл та 

Ізмаїльський район 
м. Ізмаїл, вул. Телеграфна, 260-А 

5. 

Кам’янське 

Арцизького 

району 

0,55 24 години на добу 
с. Кам’янське та 

Арцизький район 

Арцизький район, 

с. Кам’янське, КБС №1, вишка КРРТ 

6. Кілія 0,04 24 години на добу м. Кілія м. Кілія, вул. Нова, 9 

7. Рені 0,06 24 години на добу м. Рені м. Рені, вул. Дружби, 2 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю        /підпис/  Т. Мироненко 

 


