
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1523 

 

28.10.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 29 

 

Про припинення конкурсу щодо визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного ресурсу  

у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) 

 

З урахуванням рішення від 05.08.2021 № 1085 «Про затвердження конкурсних 

умов на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-Т2 (місцеве мовлення)», Національна 

рада рішенням від 05.08.2021 № 1086 оголосила конкурс на отримання ліцензії на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (місцеве мовлення). 

Оголошення про конкурс опубліковано 12.08.2021 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 152 (7652) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua. 

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення 

з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 (місцеве мовлення), 

згідно з додатком до рішення, не було подано заяв. 

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними 

даними Державної служби статистики на 01.01.2021 (чисельність наявного 

населення України), враховуючи План розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 

01.12.2010 № 1684 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

20.12.2010 за № 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів 

Національної ради, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 (місцеве мовлення), 

згідно з додатком до рішення, потужність передавачів – згідно з додатком до 

рішення, територія розповсюдження програм – згідно з додатком до рішення, місце 

встановлення передавача – згідно з додатком до рішення, обсяг мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

http://www.nrada.gov.ua/


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 

 

 

 

 
  



Додаток  

до рішення Національної ради 

28.10.2021 № 1523 

 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм та граничний обсяг мовлення 

 

№ 

з/п 
Область Населений пункт 

Канал 

(кількість 

програм) 

Потужність, 

кВт 

Граничний обсяг 

мовлення однієї 

програми 

Територія 

розповсюдження програм 

Місце встановлення 

передавача (за 

рекомендацією, 

висновком) 

Оператор 

телекомунікацій 

1.  
Дніпропетров-

ська 
Апостолове 

48* 

(3 програми) 
0,01 24 години на добу 

м. Апостолове 

Криворізького району 

м. Апостолове 

Криворізького району, 

вул. Ветеранів, 6-А 

 

ПП «ТРК 

«Атлант» 

2.  
Дніпропетров-

ська 
Васильківка  

41* 

(3 програми) 
0,01 24 години на добу 

смт Васильківка 

Синельниківського 

району 

смт Васильківка 

Синельниківського 

району, вул. Різдвяна, 

72 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

3.  
Дніпропетров-

ська 
Павлоград 

47 

(3 програми) 
0,01 24 години на добу 

 м. Павлоград та території 

Павлоградської, 

Тернівської міських 

територіальних громад 

Павлоградського району 

м. Павлоград,  

вул. Харківська, 17-А 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

4.  
Дніпропетров-

ська 
Перещепине 

47 

(3 програми) 
0,01 24 години на добу 

м. Перещепине 

Новомосковського 

району 

м. Перещепине 

Новомосковського 

району, вул. Шевченка, 

126-Б, вишка 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

5.  
Дніпропетров-

ська 
П'ятихатки 

42* 

(3 програми) 
0,01 24 години на добу 

м. П'ятихатки  

Кам'янського району 

 м. П'ятихатки 

Кам'янського району, 

вул. Садова, 104 

ТОВ 

«Телемережі 

України», 

 м. Луцьк 

6.  Донецька Маріуполь 
47******* 

(3 програма) 
0,01 24 години на добу 

м. Маріуполь та територія 

Маріупольської міської 

територіальної громади 

м. Маріуполь,  

вул. Кленова Балка, 3 

Концерн РРТ, 

м. Київ 



7.  Запорізька Бердянськ 
47*** 

(3 програма) 
0,01 24 години на добу 

м. Бердянськ та територія 

Бердянської міської 

територіальної громади 

м. Бердянськ,  

вул. Руденка, 4-А 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

8.  Запорізька Мелітополь 
47** 

(3 програма) 
0,01 24 години на добу 

м. Мелітополь та 

територія 

Мелітопольської міської 

територіальної громади 

м. Мелітополь,  

пр-т Богдана 

Хмельницького, 88/4 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

9.  Миколаївська Первомайськ 
42 

(2 та 3 

програми) 

0,01 24 години на добу м. Первомайськ 

м. Первомайськ, 

Підгороднянське шосе, 

13 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

10.  Полтавська Карлівка 
43 

(3 програма) 
0,005 24 години на добу 

м. Карлівка Полтавського 

району 

м. Карлівка 

Полтавського району, 

вул. Успенська, 8-Б 

Концерн РРТ,  

м. Київ 

11.  Рівненська Дубно 
41 

(3 програма) 
0,01 24 години на добу 

м. Дубно та територія 

Дубенської міської 

територіальної громади 

Дубенського району 

м. Дубно, 

вул. Млинівська, 60 

 

Концерн РРТ,  

м. Київ 

12.  Сумська Охтирка 
48* 

(3 програма) 
0,01 24 години на добу 

м. Охтирка та території 

Охтирської міської, 

Чернеччинської сільської 

територіальних громад 

Охтирського району 

м. Охтирка,  

вул. Чкалова, 27-А 

ПП «ТРК 

«Пульсар – 

РТБ»,  

м. Охтирка 

Сумської обл. 

13.  Харківська Лозова 
41****** 

(3 програми) 
0,01 24 години на добу м. Лозова 

м. Лозова,  

вул. Кооперативна, 53-А 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

14.  Херсонська Скадовськ 
48 

(2 та 3 

програми) 

0,01 24 години на добу м. Скадовськ  

м. Скадовськ,  

вул. Олександрівська, 

28 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

15.  Черкаська 
Умань 

(Полянецьке) 
36 

(2 програми) 
0,01 24 години на добу 

с. Полянецьке 

Уманського району,  

м. Умань 

с. Полянецьке 

Уманського району,  

вул. Лісна, 3 

Концерн РРТ, 

м. Київ 

 

 



*З метою визначення умов виконання ЕМС із діючими (та запланованими) частотними присвоєннями РЕЗ, що 

входять до складу мереж загальнонаціональних мультиплексів, експлуатація цього РЕЗ можлива виключно за 

результатами дослідної експлуатації та за умов не створення неприпустимого завадового впливу прийому ТВ 

програм від РЕЗ загальнонаціональних мультиплексів. При неможливості забезпечення ЕМС технічні 

характеристики цього РЕЗ місцевого мовлення можуть бути скориговані (навіть до анулювання частотного 

присвоєння та припинення експлуатації цього РЕЗ). 

** Використання РЕЗ погоджено ГШ ЗСУ за умов не пред'явлення претензій на можливі радіозавади від РЕЗ 

спецкористувачів РЧР України та припинення випромінювання протягом 24 годин з моменту скарги. 

*** Використання РЕЗ погоджено ГШ ЗСУ за умов не пред'явлення претензій на можливі радіозавади від РЕЗ 

спецкористувачів РЧР України та припинення випромінювання протягом 24 годин з моменту скарги. Умови 

забезпечення ЕМС визначені без врахування РЕЗ тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення. 

****** Використання РЕЗ погоджено ГШ ЗСУ за умов не пред'явлення претензій на можливі радіозавади від РЕЗ 

спецкористувачів РЧР України. Умови забезпечення ЕМС визначені без врахування РЕЗ тимчасового 

телерадіомовлення на територіях з особливим режимом мовлення. 

******* Умови забезпечення ЕМС визначені без врахування РЕЗ тимчасового телерадіомовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення. 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю       /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 
 


