
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 876 

 

15.07.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 19  

 

 
Про скасування рішення Національної ради  

від 05.12.2007 № 1712 «Про створення цифрової  

загальнонаціональної багатоканальної телемережі (МХ-4)»  

 

Національною радою 05.12.2007 було прийнято рішення № 1712 «Про 

створення цифрової загальнонаціональної багатоканальної телемережі  

(МХ-4)» (із змінами). 

Згідно з пунктом 4.2 розділу II Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради 

від 01.12.2010 № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 

за № 1294/18589 (із змінами), з метою розповсюдження 32 телепрограм для 

публічного безкоштовного приймання діє загальнонаціональна мережа цифрового 

телемовлення у стандарті DVB-T/DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з чотирьох 

цифрових багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5. 

Крім того, за результатами опрацювання запиту Національної ради від 

10.08.2020 № 17/1017 щодо наявності радіочастотного ресурсу для створення 

багатоканальної телемережі МХ-4 та надання відповідних висновків щодо 

можливості і умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення Державне підприємство «Український державний центр 

радіочастот» листом вх. № 16/3456 від 10.09.2020 повідомило наступне: «На 

виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445/2015 «Про 

забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку 

четвертого покоління» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 № 1232-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження 

системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління» фахівці УДЦР 

протягом 2016 – 2019 років виконали роботи з перепланування Плану Регіональної 

угоди, яка стосується планування цифрової наземної радіомовної служби в Районі 

1 …у смугах 174-230 МГц і 470-862 МГц («Женева-2006», «GE06») у смузі 

радіочастот 740-694 МГц з максимальним використанням потужностей стандарту 

DVB-T2. Угодою «Женева-2006» для потреб цифрового наземного телевізійного 

мовлення (ЦНТВМ) у смузі радіочастот 470-862 МГц з 2006 року було 
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передбачено 49 номіналів частот телевізійних каналів (ТВк): зокрема у кожному 

контурі виділення Україна мала до 9 ТВК. Після вивільнення смуг радіочастот 

першого (частоти 790-862 МГц) та другого (частоти 694-790 МГц) цифрових 

дивідендів для впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку 4G/5G/LTE 

для потреб ЦНТВМ залишились тільки смуга радіочастот 470-694 МГц (загалом 

кількість можливих для використання ТВ каналів скоротилась з 49 ТВк до 28 ТВк 

(а кількість планових GE06 для України ТВ каналів в деяких виділеннях складає 

лише 2! ТВк). У смузі радіочастот 470-694 МГц також працюють РЕЗ спеціальних 

користувачів. У зв’язку з цим, використання РЕЗ ЦНТВМ на 45 ТВк та 46 ТВк 

неможливе по всій території України через невиконання умов електромагнітної 

електронної сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів; а 44 ТВк та 47 ТВк 

доступні для використання лише в певних регіонах для малопотужних (до 20 Вт) 

РЕЗ ЦНТВМ (тобто, лише для місцевого ЦНТВМ). Окремим чинником, що 

впливає на кількість можливих загальнонаціональних мультиплексів в Україні, є 

дотримання міжнародного принципу «рівноправного доступу країн до 

радіочастотного спектру» та узгодження позицій країн щодо міжнародної 

координації нового Плану GE06. В Україні існує ряд «проблемних»  регіонів, в 

яких радіочастотного ресурсу смуги 470-694 МГц, що залишається після конверсії 

на користь рухомого (мобільного) зв’язку 4G/5G/LTE, недостатньо навіть для 5 

(п’яти) проліцензованих існуючих загальнонаціональних мультиплексів ЦНТВМ 

DVB-T2 (MX-1, MX-2, MX-3, MX-5, MX-6)… Враховуючи викладене, фахівці 

констатували, що наявного на даний час радіочастотного ресурсу України в смузі 

радіочастот 470-694 МГц недостатньо для створення повноцінної багатоканальної 

телемережі ЦНТВМ для загальнонаціонального мультиплексу МХ-4». 

Керуючись статтями 17, 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Законом України «Про телебачення і 

радіомовлення», Планом розвитку національного телерадіоінформаційного 

простору, затвердженим рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589 (із 

змінами), листом Державного підприємства «Український державний центр 

радіочастот» вх. № 16/3456 від 10.09.2020, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати рішення Національної ради від 05.12.2007 № 1712 «Про 

створення цифрової загальнонаціональної багатоканальної телемережі  

(МХ-4)» (із змінами). 

2. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями забезпечити 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної ради повідомлення про 

ухвалене рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного ресурсу 

та технічного контролю, ліцензування, юридичне. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Ільяшенка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


