Додаток
до рішення Національної ради
04.07.2019 № 669

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
оголошує конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення
з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 (MPEG-4)
(місцеве мовлення)
Стислі відомості про канал мовлення, територію розповсюдження програм,
максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення

№
з/
п

Область

Населений пункт

Канал
(кількість
програм1)

44

Поту
жніс
ть,
кВт

Граничний
обсяг
мовлення
однієї
програми

Територія
розповсюдження
програм

Місце встановлення
передавача (за
рекомендацією,
висновком)

Оператор
телекомунікацій2

Максима
льний
розмір
ліцензійн
ого збору
за одну
програму,
грн

0,01

24 години
на добу

м. Вільногірськ та
Верхньодніпровський
район

м. Вільногірськ,
вул. Центральна, 38-а,
вишка

ТОВ «ТРК
«Вільногірський
техноцентр»,
м. Вільногірськ

39 136,50

3 913,65

ПП «ТРК «Регіон»,
м. Синельникове

527 038,20

52 703,82

ПП «ТРК «Регіон»,
м. Синельникове

39 136,50

3 913,65

39 136,50

3 913,65

1

Дніпропетровська

Вільногірськ

2

Дніпропетровська

Дніпро

47*
(5 програм)

0,05

24 години
на добу

м. Дніпро (міськрада),
м. Новомосковськ та
Дніпровський район

м. Дніпро,
вул. Телевізійна, 3

3

Дніпропетровська

Жовті Води

44

0,01

24 години
на добу

м. Жовті Води
(міськрада) та
П'ятихатський район

м. Жовті Води,
пл. Миру, 5

4

Дніпропетровська

Першотравенськ

0,01

24 години
на добу

м. Першотравенськ та
Петропавлівський
район

с. Миколаївка,
вул. Першотравнева,
1-р, щогла

(3 програми)

(3 програми)

47
(3 програми)

ПРТ «ДЮФЮЛ»,
м. Першотравенськ

Конкурсна
гарантія,
грн (10%
макс.
розміру
ліцензійног
о збору)

Номер програми визначається під час підбиття підсумків конкурсу
Технічна розробка багатоканальних телемереж забезпечується визначеним Національною радою оператором багатоканальних телемереж, відповідно до вимог
законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс. У разі неосвоєння мережі впродовж року з дня отримання телерадіоорганізаціями ліцензій на мовлення,
Національна рада може змінити оператора багатоканальної телемережі.
1
2

5

Дніпропетровська

Нікополь

6

Дніпропетровська

Покров

7

Запорізька

Запоріжжя

8

Київська

Макарів

Київська

ПереяславХмельницький

9

10

11

Харківська

Чернівецька

Харків

Чернівці

21*
(3 програми)

21
(3 програми)

44
(4 програми)

44**
(3 програми)

44***
(3 програми)

53****
(3 програми)

25
(2 програми)

0,01

24 години
на добу

м. Нікополь та
Нікопольський район

0,01

24 години
на добу

0,01

24 години
на добу

м. Покров (міськрада)
та Нікопольський
район
м. Запоріжжя та
Запорізький район

0,01

24 години
на добу

смт Макарів та
Макарівський район

0,01

24 години
на добу

м. ПереяславХмельницький та
ПереяславХмельницький район

0,25

0,01

м. Нікополь,
вул. Патріотів
України, 113-а
м. Покров,
вул. Героїв України,
11-а, вишка
м. Запоріжжя,
вул. Матросова, 24-а
смт Макарів,
вул. Димитрія
Ростовського, 36

ПП «ТРК «Регіон»,
м. Синельникове

130 455,00

13 045,50

ПП «ТРК «Регіон»,
м. Синельникове

39 136,50

3 913,65

Запорізька філія
КРРТ, м. Запоріжжя

521 820,00

52 182,00

ПП «АВІС»,
м. Макарів

13 045,50

1 304,55

м. ПереяславХмельницький,
вул. Богданова, 2

ТРК «АЛЬТА»,
м. ПереяславХмельницький

39 136,50

3 913,65

24 години
на добу

м. Харків, м. Люботин
(міськрада), м. Чугуїв
(міськрада) та
Дергачівський,
Золочівський,
Харківський райони

м. Харків,
вул. Дерев'янка, 1-а

ТОВ «ТРК
«Регіон», м. Харків

604 658,93

60 465,89

24 години
на добу

м. Чернівці та
Герцаївський,
Глибоцький,
Кіцманський райони

м. Чернівці,
вул. Білецька, 6

ТОВ «ТРК «ЧТ2»,
м. Чернівці

130 455,00

13 045,50

* - Використання РЕЗ погоджено Генеральним штабом Збройних Сил України за умов не пред'явлення претензії на можливі радіозавади від РЕЗ
спецкористувачів радіочастотного ресурсу України.
** - Технічні характеристики РЕЗ можуть бути скориговані за результатами дослідної експлуатації впродовж року навіть до анулювання частотного присвоєння
при неможливості забезпечення ЕМС з РЕЗ ЦНТВМ, працюючих у складі загальнонаціональних мультиплексів.
*** - 1. Використання РЕЗ погоджено Генеральним штабом Збройних Сил України за умов не претензії на можливі радіозавади від РЕЗ спецкористувачів
радіочастотного ресурсу України. 2. Технічні характеристики РЕЗ можуть бути скориговані за результатами натурних випробувань на електромагнітну сумісність з
радіоелектронними засобами спеціальних користувачів, навіть до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС. 3. Технічні характеристики
РЕЗ можуть бути скориговані за результатами дослідної експлуатації впродовж року навіть до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС
з РЕЗ ЦНТВМ, працюючих у складі загальнонаціональних мультиплексів.

**** - 1. Використання РЕЗ погоджено Генеральним штабом Збройних Сил України за умов не претензії на можливі радіозавади від РЕЗ спецкористувачів
радіочастотного ресурсу України. 2. Технічні характеристики РЕЗ можуть бути скориговані за результатами натурних випробувань на електромагнітну сумісність з
радіоелектронними засобами спеціальних користувачів, навіть до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС.

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.

Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю

/підпис/

Т. Мироненко

Начальник управління фінансової та бухгалтерської служби

/підпис/

Т. Стороженко

