
 

 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1922 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32  

 

 

Про оголошення конкурсу на отримання  

ліцензії на багатоканальне мовлення   

з використанням радіочастотного ресурсу  

у стандарті DVB-Т2 (місцеве мовлення) 
 

 

З метою забезпечення переходу на цифровий стандарт мовлення місцевих 

телерадіокомпаній, які здійснюють аналогове телевізійне мовлення, враховуючи 

наявність висновків УДЦР щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення (цифрове наземне 

телевізійне мовлення) у стандарті DVB-T2 (MPEG-4), наявність вільних каналів 

(програм) на місцевих цифрових каналах, керуючись статтями 23, 25 Закону 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Постановою 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 

№ 807-ІХ, Національна рада   

  

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-Т2 (місцеве 

мовлення), згідно з додатком. 

2. Конкурсну гарантію встановити в розмірі 10% від максимального розміру 

ліцензійного збору. 

3. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями забезпечити публікацію 

повідомлення про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне 

мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у засобах масової інформації 

згідно з додатком до цього рішення та рішенням Національної ради від 

25.11.2021 № 1921 «Про затвердження конкурсних умов на отримання ліцензії 

на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у 

стандарті DVB-Т2 (місцеве мовлення)». 

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  

О. Ільяшенка. 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

25.11.2021 № 1922 
 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

оголошує конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення  

з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) 

(місцеве мовлення) 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм,  

максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення 
 

 

№ 

з/п 
Область 

Населений 

пункт 

Канал, 

кількість 

програм1 

Потуж-

ність, 

кВт 

Гранич-

ний 

обсяг 

мовлен-

ня 

однієї 

програ-

ми 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Місце встановлення 

передавача 

Оператор 

телекому-

нікацій2 

Максима-

льний 

розмір 

ліцензій-

ного 

збору,  

грн за 

одну 

програму 

Конкурсна 

гарантія, 

грн                               

(10 % 

максима-

льного 

розміру 

ліцензій-

ного збору) 

за одну 

програму 

1 Волинська  
Володимир-

Волинський 

47**** 

(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Володимир-

Волинський та 

територія Володимир-

Волинської міської 

територіальної громади 

м. Володимир-

Волинський, 

вул. Павлова, 20 

Концерн 

РРТ,  

м. Київ 
26 287,95 2 628,80 

2 Волинська  
Камінь-

Каширський 

48****  
(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Камінь-Каширський 

м. Камінь-Каширський,  

вул. Магдебурзького 

права, щогла  

Концерн 

РРТ,  

м. Київ 
10 824,45 1 082,45 

3 Волинська  Любомль 
48**** 

(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Любомль та 

територія 

Любомльської міської 

територіальної громади 

Ковельського району 

м. Любомль 

Ковельського району, 

вул. Дружби, 58, щогла 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
10 824,45 1 082,45 

4 Волинська  Маневичі 
48**** 

(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

смт Маневичі Камінь-

Каширського району 

смт Маневичі Камінь-

Каширського району, 

вежа 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
10 824,45 1 082,45 

5 Волинська  Топільне 
47 

(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

с. Топільне,  

м. Рожище Луцького 

району 

с. Топільне Луцького 

району,  

вул. Центральна, 27-А 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
10 824,45 1 082,45 



6 Волинська  Цумань  
47 

(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

смт Цумань 

смт Цумань Луцького 

району, вул. Філатова, 

8 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
10 824,45 1 082,45 

7 
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» 
10 824,45 1 082,45 

8 
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 
10 824,45 1 082,45 

9 
Дніпропетров-

ська 
Дніпро 

42********

*** 

(3 

програми) 

0,05 

24 

години 

на добу 

м. Дніпро та території 

Дніпровського району 

м. Дніпро,  

вул. Телевізійна, 3 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
312 362,70 31 236,27 

10 
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 
80 410,20 8 041,02 

11 
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 
10 824,45 1 082,45 

12 
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 

«Телеме-

режі 

України», 

 м. Луцьк 

10 824,45 1 082,45 

13 Донецька Маріуполь3 

47********

* 

(3-я 

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 
47 318,31 4 731,83 

14 Запорізька Бердянськ 

47****** 

(3-я 

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 
80 410,20 8 041,02 

15 Запорізька Мелітополь 

47***** 

(3-я 

програма) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Мелітополь та 

територія 

Мелітопольської 

м. Мелітополь,  

пр-т Богдана 

Хмельницького, 88/4 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
80 410,20 8 041,02 



міської територіальної 

громади 

16 
Івано-

Франківська 

Івано-

Франківськ 

30* 
(3 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Івано-Франківськ та 

території Івано-

Франківської міської, 

Загвіздянської, 

Угринівської сільських 

територіальних громад 

Івано-Франківського 

району 

м. Івано-Франківськ,  

вул.  Чорновола, 19, 

вишка 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
80 410,20 8 041,02 

17 Миколаївська Первомайськ 
42 

(2-а, 3-я 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Первомайськ 

м. Первомайськ, 

Підгороднянське шосе, 

13 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
41 751,45 4 175,15 

18 Одеська Одеса 
48 

(2-а, 3-я 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

 м. Одеса та територія 

Одеської міської 

територіальної громади  

м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 3 

Концерн 

РРТ,  

м. Київ 
351 021,45 35 102,15 

19 Полтавська Карлівка 
43 

(3-я 

програма) 

0,005 

24 

години 

на добу 

м. Карлівка 

Полтавського району 

м. Карлівка 

Полтавського району, 

вул. Успенська,  8-Б 

Концерн 

РРТ,  

м. Київ 
10 824,45 1 082,45 

20 Полтавська Кременчук                     
47******* 

(4-та 

програма) 

0,005 

24 

години 

на добу 

м. Кременчук та 

територія 

Кременчуцької міської 

територіальної громади 

Кременчуцького 

району 

м. Кременчук, 

вул. Керченська, 7-А, 

щогла 

ПП 

«Візит-

Сервіс»,  

м. 

Кремен-

чук 

Полтав-

ської обл. 

 

80 410,20 8 041,02 

21 Рівненська Дубно 
41 

(3-я 

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 
26 287,95 2 628,80 

22 Сумська Охтирка 
48**** 

(2-а, 3-я 

програми) 

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. 

26 287,95 2 628,80 

23 Харківська Лозова 
41******** 

(3 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Лозова 

м. Лозова,  

вул. Кооперативна,  

53-А 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
41 751,45 4 175,15 



24 Херсонська Скадовськ3 

48 

(2-а, 3-я 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Скадовськ  

м. Скадовськ,  

вул. Олександрівська, 

28 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
3 247,34 324,73 

25 Черкаська 
Умань 

(Полянецьке) 

36 

(3 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

с. Полянецьке 

Уманського району,  

м. Умань 

с. Полянецьке 

Уманського району,  

вул. Лісна, 3 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
41 751,45 4 175,15 

26 

 

Канал (мережа) мовлення що охоплює: 

Львівська 

Красне 

47 ** 

(3 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

 смт Красне та 

територія Красненської 

селищної 

територіальної громади 

Золочівського району 

Золочівський район, 

смт Красне,  

вул. Попова, 7 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
47 936,85 4 793,69 

Радехів 0,01 

24 

години 

на добу 

м. Радехів та територія 

Радехівської міської 

територіальної громади 

Червоноградського 

району 

Червоноградський 

район, м. Радехів, 

вул. Вітківська, 41 

Червоне 0,01 

24 

години 

на добу 

с. Червоне, м. Золочів 
Золочівський район,  

с. Червоне, вежа КРРТ 

27 Канал (мережа) мовлення що охоплює: 

Львівська 

Борислав 

38***  

(3 

програми) 

0,01 

24 

години 

на добу 

м. Борислав та 

територія 

Бориславської міської 

територіальної громади 

Дрогобицького району 

Дрогобицький район,  

м. Борислав,  

вул. Висока, 16 

Концерн 

РРТ, 

м. Київ 
95 873,70 9 587,37 

Новий Розділ 0,01 

24 

години 

на добу 

м. Новий Розділ та 

територія 

Новороздільської 

міської територіальної 

громади Стрийського 

району 

Стрийський район,  

м. Новий Розділ,  

пров. Придорожній, 18  

Підбуж 0,01 

24 

години 

на добу 

смт Підбуж 

Дрогобицького району 

Дрогобицький район, 

смт Підбуж,  

вул. Л. Українки, 15 

Рожеве 0,01 

24 

години 

на добу 

 с. Рожеве,  

м. Добромиль 

Самбірський район,  

с. Рожеве,  

вул. Центральна, 75, 

гора Радич 

Старий 

Самбір 
0,01 

24 

години 

на добу 

м. Старий Самбір 

Самбірський район, 

м. Старий Самбір, 

вул. Івасюка, 2 



Турка 0,01 

24 

години 

на добу 

м. Турка Самбірського 

району 

Самбірський район, 

м. Турка,                                 

вул. Поляна,110 

 
Електромагнітна сумісність РЕЗ на 47 ТВК у Львівській області визначена за умови роботи в одночастотній синхронній  мережі з забезпеченням 

синхронізації з РЕЗ ЦНТВМ у населених пунктах: Красне, Радехів, Червоне.  

Електромагнітна сумісність РЕЗ на 38 ТВК у Львівській області визначена за умови роботи в одночастотній синхронній  мережі з забезпеченням 

синхронізації РЕЗ ЦНТВМ у населених пунктах: Борислав, Новий Розділ, Підбуж, Рожеве, Старий Самбір, Турка. 

* -  Здійснення радіочастотного присвоєння можливе за умов вимкнення РЕЗ аналогового телевізійного мовлення на 30 ТВК у м. Івано-Франківську. 

РЕЗ ТВ мовлення має експлуатуватися, не створюючи шкідливих радіозавад РЕЗ інших країн, що мають міжнародно-правовий статус, та не вимагаючи 

захисту від шкідливих радіозавад з боку таких станцій. 

**- Технічні характеристики РЕЗ можуть бути скориговані за результатами дослідної експлуатації впродовж року навіть до анулювання частотного присвоєння 

при неможливості забезпечення ЕМС з РЕЗ ЦНТВМ, працюючих у складі загальнонаціональних мультиплексів. Використання РЕЗ погоджено Генеральним 

штабом ЗСУ за умов нестворення радіозавад для РЕЗ спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. РЕЗ має експлуатуватися, не створюючи 

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

***- Використання РЕЗ погоджено Генеральним штабом ЗСУ за умов нестворення радіозавад для РЕЗ спецкористувачів радіочастотного ресурсу України. РЕЗ 

має експлуатуватися, не створюючи шкідливих радіозавад РЕЗ інших країн, що мають міжнародно-правовий статус, та не вимагаючи захисту від шкідливих 

радіозавад з боку таких станцій. Для РЕЗ у населених пунктах Борислав, Рожеве, Старий Самбір, Турка - технічні характеристики РЕЗ можуть бути 

скориговані за результатами дослідної експлуатації впродовж року навіть до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС з 

РЕЗ ЦНТВМ, працюючих у складі загальнонаціональних мультиплексів. 

****- 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. 



*******- Експлуатація РЕЗ можлива виключно за результатами дослідної експлуатації з метою визначення умов ЕМС із діючими та запланованими частотними 

присвоєннями РЕЗ, що входять до складу мереж загальнонаціональних мультиплексів, за умов не створення неприпустимого завадового впливу на зазначені 

РЕЗ. При неможливості забезпечення ЕМС, технічні характеристики  РЕЗ 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. 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.  

********** - Використання РЕЗ погоджено ГШ ЗСУ за умов не пред'явлення претензій на можливі радіозавади від РЕЗ спецкористувачів РЧР України. 

***********- Використання РЕЗ погоджено ГШ ЗСУ за умов нестворення радіозавад для РЕЗ спецкористувачів радіочастотного ресурсу України та 

проведення натурних випробувань на ЕМС з діючими РЕЗ спеціальних користувачів. Технічні характеристики РЕЗ можуть бути скориговані   за результатами 

натурних випробувань навіть до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС. 

Розміри ліцензійних зборів буде переглянуто на момент прийняття рішення відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю   /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 

 

 

Начальник управління фінансової та бухгалтерської служби       /підпис/  Тетяна СТОРОЖЕНКО 
 

1 Номер програми визначається під час підбиття підсумків конкурсу 
2 Технічна розробка багатоканальних телемереж забезпечується визначеним Національною радою оператором багатоканальних телемереж, відповідно до вимог 

законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс. У разі неосвоєння мережі впродовж року з дня отримання телерадіоорганізаціями 

ліцензій на мовлення, Національна рада може змінити оператора багатоканальної телемережі 
3 населений пункт підпадає під розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275 та від 10 травня 2018 р. № 309. 

                                                 


