
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 104 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 
Про повернення заяви ТОВ «НОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ  

МЕРЕЖІ», м. Київ, щодо видачі ліцензії  

провайдера програмної послуги (МХ-7) 

 

1 березня 2021 року за вх. № 2/201 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення була зареєстрована заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ», м. Київ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги з 

використанням цифрової багатоканальної телемережі (МХ-7). 

Відповідно до частин першої та другої статті 22 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, 

які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, створюються 

та/або територіально змінюються за рішенням Національної ради відповідно до 

Плану використання радіочастотного ресурсу України та Плану розвитку. 

Визначення можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України 

для потреб телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної 

ради. 

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі - 

План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється 

Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього 

Закону. На підставі Плану розвитку Національна рада приймає рішення щодо 

створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які 

передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає 

конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, 

визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним 

принципом (частина перша статті 21 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»). 

05.12.2019 Національною радою було прийняте рішення № 2039 «Про 

створення цифрової багатоканальної телемережі у діапазоні 174-230 МГц  

(МХ-7)». Згідно з цим рішення Національна рада вирішила: 

1. Створити загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу 

(МХ-7) у діапазоні частот 174-230 МГц у стандарті DVB-T2, яка охоплює 158 

населених пунктів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF#n82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
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2. Визначити оператором загальнонаціональної цифрової багатоканальної 

телемережі МХ-7 Концерн РРТ та зазначити це в конкурсних умовах при 

оголошенні конкурсу на мовлення. 

3. Національній раді надати Концерну РРТ технічні характеристики 

загальнонаціональної цифрової телемережі МХ-7, згідно з висновками ДП 

«УДЦР», для технічної розробки та побудови телемережі. 

Отже, для створеної цифрової багатоканальної телемережі (МХ-7) 

рішенням Національної ради від 05.12.2019 № 2039 визначено суб’єкта 

господарювання - постачальника електронних комунікаційних послуг – Концерн 

РРТ. 

Порядок ліцензування провайдерів програмної послуги з використанням 

багатоканальних ефірних телемереж (в тому числі технологій «Телесело», 

«МІТРІС», «MMDS», цифрових мультиплексів, мереж операторів мобільного 

зв’язку тощо) врегульовано розділом ІІІ Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 

28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 

за № 351/20664 (зі змінами) (далі – Положення). 

Відповідно до пункту 3.4 розділу ІІІ Положення рішення про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги із використанням ресурсу багатоканальної 

ефірної телемережі приймається в місячний строк після закінчення строку 

розгляду пропозицій (заяв) суб’єктів господарювання в частині технічної 

розробки, обслуговування та експлуатації багатоканальної ефірної телемережі на 

підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 

№ 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за  

№ 1294/18589, відповідного рішення Національної ради щодо створення таких 

телемереж та Положення. 

Пунктом 4.13 розділу ІІ Плану розвитку визначено, що Національна рада 

сприяє створенню місцевих цифрових каналів мовлення у стандарті DVB-Т/T2 з 

метою забезпечення цифровим телевізійним мовленням населення, що проживає 

на території тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних органам 

державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, а також 

створенню загальнонаціонального мультиплексу з використанням потужностей 

державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ у смузі частот метрового 

діапазону (174-230 МГц). 

Національна рада проводить обговорення планів розбудови мережі 

загальнонаціонального цифрового ефірного мовлення у смузі частот метрового 

діапазону (174-230 МГц) з Концерном РРТ та мовниками. 

Рішення про створення мультиплексу у визначених населених пунктах 

приймається відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Конкурс на мовлення в багатоканальній телемережі у смузі частот 

метрового діапазону (174-230 МГц) оголошується після побудови оператором 

мережі загальнонаціонального цифрового ефірного мовлення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#n2
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Оскільки рішенням Національної ради від 05.12.2019 № 2039 «Про 

створення цифрової багатоканальної телемережі у діапазоні 174-230 МГц  

(МХ-7)» був визначений оператор загальнонаціональної цифрової 

багатоканальної телемережі МХ-7 Концерн РРТ, станом на сьогодні відсутні 

правові підстави для розгляду заяв про видачу будь-якому іншому суб’єкту 

господарювання ліцензії провайдера програмної послуги з використанням 

багатоканальної ефірної телемережі МХ-7. 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженим 

рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (зі змінами), 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 (зі змінами), 

враховуючи рішення Національної ради від 05.12.2019 № 2039 «Про створення 

цифрової багатоканальної телемережі у діапазоні 174-230 МГц (МХ-7)», лист від 

09.04.2021 за вих. № 17/617 про залишення заяви ТОВ «НОВІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Київ, без розгляду, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Повернути ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Київ, заяву про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги (МХ-7) (вх. № 2/201 від 01.03.2021). 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


