
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1879 

 

14.11.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

Про оголошення конкурсу на отримання 

ліцензії на багатоканальне мовлення  

з використанням радіочастотного ресурсу  

у стандарті DVB-Т2 (місцеве мовлення) 
 

З метою забезпечення переходу на цифровий стандарт мовлення місцевих 

телерадіокомпаній, які здійснюють аналогове телевізійне мовлення, враховуючи 

наявність висновків УДЦР щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення (цифрове наземне 

телевізійне мовлення) у стандарті DVB-T2 (MPEG-4), 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 у багатоканальних телемережах 

стандарту DVB-Т2 (MPEG-4), 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 14.11.2019 № 1878 «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. 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

14.11.2019 № 1879 

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) 

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 

Конкурсна 

гарантія, 

грн (10% 

макс. 

розміру 

ліцензійног

о збору) 

1 Київська Переяслав             
44* 

(2 

програми) 

0,01 
24 години 

на добу 

м. Переяслав та 

Переяслав-

Хмельницький район 

м. Переяслав, 

вул. Богданова, 2 

ТРК «АЛЬТА»,  

м. Переяслав  

 

39 136,50 

 

 

3 913,65 

 

2 Дніпропетровська Покров                       
21** 

(1 

програма) 

0,01 
24 години 

на добу 

м. Покров (міськрада) 

та Нікопольський 

район 

м. Покров, 

вул. Героїв України, 

11-а, вишка 

ПП «ТРК «Регіон», 

м. Синельникове 
39 136,50 3 913,65 

 

* - 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. 

** Канал використовується у складі синхронної мережі 21 ТВК Нікополь – 21 ТВК Покров. 

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 

                                                 
1 Номер програми визначається під час підбиття підсумків конкурсу 
2 Технічна розробка багатоканальних телемереж забезпечується визначеним Національною радою оператором багатоканальних телемереж, відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний 

ресурс. У разі не освоєння мережі впродовж року з дня отримання телерадіоорганізаціями ліцензій на мовлення, Національна рада може змінити оператора багатоканальної телемережі. 


