
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2177 

 

12.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 
 

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 12.12.2019 № 2176 «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. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення Національної ради  

12.12.2019 № 2177 
 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 
 

 

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 1. Технічні характеристики РЕЗ звукового мовлення можуть бути скориговані за результатами міжнародної координації з Адміністраціями зв'язку сусідніх країн, навіть 

до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС. 2. РЕЗ звукового мовлення має експлуатуватися, не створюючи шкідливих завад РЕЗ інших 

країн, що мають міжнародно-правовий статус та не вимагаючи захисту від шкідливих завад з боку таких станцій. 

№ 

з/

п 

Область 
Населений 

пункт 

Частота, 

МГц 

Потужність, 

кВт    

Граничний 

обсяг 

мовлення 

Територія 

розповсюдження програм 

Місце встановлення 

передавача                               

Максимальний 

розмір 

ліцензійного збору, 

грн 

Конкурсна 

гарантія, грн 

(10 % макси-

мального 

розміру ліцен-

зійного збору) 

РАДІОМОВЛЕННЯ 

1 Запорізька Мелітополь 92,31 0,25 
24 години 

на добу 

м. Мелітополь та 

Мелітопольський, 

Приазовський, Якимівський 

райони 

м. Мелітополь,  

пр-т Б. Хмельницького, 

88 
140 728, 90 14 072,89 


