
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1203 

 

15.10.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 28 

 

Про виконання постанови Львівського апеляційного  

адміністративного суду від 01.02.2016 у справі  

№ 803/1399/15-а про повторний розгляд заяви  

ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ», м. Луцьк Волинської обл.,  

щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (МХ-4) 

 

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 

01.02.2016 у справі № 803/1399/15-а апеляційну скаргу ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ 

УКРАЇНИ» задоволено частково. Постанову Волинського окружного 

адміністративного суду від 02.07.2015 скасовано та прийнято нову постанову, 

якою позовні вимоги ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ» задоволено частково. 

Резолютивною частиною зазначеного рішення зобов’язано повторно 

розглянути заяву від 03.04.2015 р. вх. № 7/291. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Ліцензування провайдерів програмної послуги здійснюється виключно 

Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених Законами 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» 

та «Про телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги. 

Відповідно до п.3.3 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги ліцензування провайдера програмної послуги з 

використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за 

наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, передбаченого 

частиною третьою статті 50 Закону України «Про радіочастотний ресурс 

України» та відповідного рішення Національної ради щодо створення 

багатоканальної ефірної телемережі. 

10 серпня 2020 року Національна рада надіслала лист до ДП «Український 

державний центр радіочастот» з проханням повідомити стосовно 

наявності/відсутності радіочастотного ресурсу (присвоєнь) для створення 

загальнонаціональної багатоканальної ефірної телемережі МХ-4 (стандарт  

DVB-T, DVB-T2) та надати Національній раді висновки щодо можливості та 

умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 



телерадіомовлення для створення багатоканальної ефірної телемережі МХ-4 

(стандарт DVB-T, DVB-T2). 

10 вересня 2020 року за вх. № 16/3456 надана відповідь ДП «Український 

державний центр радіочастот», де зазначено, що наявного на даний час 

радіочастотного ресурсу України у смузі радіочастот 470-694 МГц недостатньо 

для створення в Україні повноцінної багатоканальної телемережі цифрового 

наземного телевізійного мовлення (ЦНТВМ) для загальнонаціонального 

мультиплексу МХ-4. 

Ліцензування діяльності суб’єкта господарювання здійснюється відповідно 

до статей 24, 39, 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

відповідно до п. 2.4. розд. ІІ, пп. 3.1, 3.2, 3.3. розд. ІІІ Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги. 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, 

затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 (зі 

змінами), враховуючи лист від 10.09.2020 вх. № 16/3456 ДП «Український 

державний центр радіочастот», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ»,  

м. Луцьк Волинської обл., про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з 

використанням цифрової багатоканальної телемережі МХ-4 без розгляду. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


