
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 457 

 

19.03.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 
 

 

Скасовано: 

рішення Національної ради 

від 30.07.2020 № 900 
 

Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії  

на багатоканальне мовлення на вільних каналах мовлення  

у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) 
 

Враховуючи звернення телерадіокомпаній щодо оголошення конкурсу на 

мовлення на вільних місцевих (регіональних) каналах мовлення у 

багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4), керуючись 

Планом розвитку телерадіоінформаційного простору, 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 на вільних 

місцевих (регіональних) каналах мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 

у стандарті DVB-T2 (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 мовлення на вільних місцевих (регіональних) каналах 

мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) 

згідно з додатком до цього рішення та рішення Національної ради від 19.03.2020 

№ 456 «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  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 



Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

19.03.2020 № 457 
 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

оголошує конкурс на отримання ліцензії на мовлення на вільних місцевих (регіональних) каналах мовлення у багатоканальній 

телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG 4) 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 
 

№ 

з/п 
Область Населений пункт 

Територія 

розповсюдження програм 

Максимальна 

кількість  

каналів (програм) 

багатоканальної 

мережі 

Обсяг 

мовлення 

Максималь-

ний розмір 

ліцензійного 

збору, за один 

канал 

(програму), 

грн 

Конкурсна 

гарантія, за один 

канал (програму) 

грн. (10% макс. 

розміру 

ліцензійного 

збору) 

1.  Київська Кагарлик м. Кагарлик та прилеглі райони 1 канал 
24 години 

на добу 
16 395,60 1 639,56 

2.  Кіровоградська Новоархангельськ 
смт Новоархангельськ та прилеглі 

райони 

2 канали 24 години 

на добу 
16 395,60 1 639,56 

3.  Кіровоградська Новомиргород м. Новомиргород та прилеглі райони 
2 канали 24 години 

на добу 
10 930,40 1 093,04 

4.  Кіровоградська Новоукраїнка м. Новоукраїнка та прилеглі райони 
2 канали 24 години 

на добу 
16 395,60 1 639,56 

5.  Кіровоградська Устинівка смт Устинівка та прилеглі райони 
2 канали 24 години 

на добу 
10 930,40 1 093,04 

6.  Чернігівська Прилуки  м. Прилуки та прилеглі райони 
1 канал 24 години 

на добу 
30 058,60 3 005,86 

 

Ліцензійні збори буде переглянуто на момент прийняття рішення відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/   Тамара МИРОНЕНКО 

 

Заступник начальника управління  

фінансової та бухгалтерської служби    /підпис/    Катерина КРУК 


