
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 506 
 

11.04.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії 

на багатоканальне мовлення  

з використанням радіочастотного ресурсу  

у стандарті DVB-Т2 у м. Одесі 
 

Враховуючи інформацію Концерну радіомовлення, радіозв’язку та 

телебачення від 25.01.2019 № 16/276 щодо технічних особливостей побудови 

регіональної мережі цифрового наземного телевізійного мовлення у стандарті 

DVB-T/T2 (MPEG-4)  у м. Одесі (проведено роботи з переналаштування 

цифрових передавачів та обладнання мультиплексування у стандарт DVB-T2) та 

можливість збільшення ємності мережі до 15 програм, з метою розбудови 

місцевого мовлення, керуючись статтями 23, 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 багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу на вільних каналах багатоканальної 

телемережі стандарту DVB-Т2 (MPEG-4) у м. Одесі, 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 багатоканальне мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу у засобах масової інформації згідно з додатком до цього 

рішення та рішенням Національної ради від 11.04.2019 № 505 «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 відповідального секретаря 

Національної ради  О. Ільяшенка. 
 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

11.04.2019 № 506 
 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

оголошує конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення  

з використанням радіочастотного ресурсу на вільних каналах  

у багатоканальній телемережі стандарту DVB-Т2 (MPEG-4) 

Стислі відомості про мережу мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 
 

№ 

з/

п 
Область Населений пункт 

Канал 

(програми) 

По-

туж-

ність, 

кВт 

Гранич-

ний обсяг 

мовлення 

однієї 

програми 

Територія розповсюдження 

програм 

Місце встановлення 

передавача 

Максималь

ний розмір 

ліцензійно-

го збору, 

грн. 

Конкурсна 

гарантія, 

грн                               

(10 % 

макси-

мального 

розміру 

ліцен-

зійного 

збору)  

1 Одеська Одеса 
27  

(11 програма) 
1,2 

24 години 

на добу 

м. Одеса,  

м. Чорноморськ (міськрада) та 

Овідіопольський, Біляївський, 

Лиманський райони 

м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 3, 

вишка 
646 176,38 64 617,64 

2 Одеська Одеса 
27  

(12 програма) 
1,2 

24 години 

на добу 

м. Одеса,  

м. Чорноморськ (міськрада) та 

Овідіопольський, Біляївський, 

Лиманський райони 

м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 3, 

вишка 
646 176,38 64 617,64 

 

Ліцензійний збір буде переглянуто на момент прийняття рішення відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю  /підпис/   Т. Мироненко 

 

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


