
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 105 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 
Про повернення заяви ТОВ «УКРАЇНСЬКА  

ЦИФРОВА ТЕЛЕМЕРЕЖА», м. Київ,  

щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (МХ-4) 

 

29 квітня 2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЦИФРОВА ТЕЛЕМЕРЕЖА», м. Київ, 

звернулось до Національної ради із заявою (вх. № 2/449) про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги з використанням цифрової багатоканальної 

телемережі МХ-4. 

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», 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 (далі - Положення), Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589 (далі 

– План розвитку). 

Порядок ліцензування провайдерів програмної послуги з використанням 

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

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

зв’язку тощо) врегульовано розділом ІІІ Положення. 

Згідно з пунктом 3.3 розділу ІІІ Положення 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14
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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, відповідного рішення 

Національної ради щодо створення таких телемереж та Положення. 

Таким чином, у суб’єкта господарювання, який має намір отримати ліцензію 

провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальної 

телемережі, право звернутись із заявою про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги виникає виключно при дотриманні в сукупності наступних 

умов: 

1) наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, 

передбаченого частиною третьою статті 50 Закону України «Про радіочастотний 

ресурс України» (розрахунку електромагнітної сумісності радіообладнання 

мовлення, багатоканальної телемережі відповідно до Закону України «Про 

електронні комунікації», який набрав чинності 01.01.2022); 

2) рішення Національної ради щодо створення багатоканальної ефірної 

телемережі; 

3) розгляду Національною радою 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, відповідного рішення 

Національної ради щодо створення таких телемереж та Положення. 

Щодо відсутності висновків стосовно можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення для створення 

багатоканальної ефірної телемережі МХ-4 (стандарт DVB-T, DVB-T2) 

(розрахунку електромагнітної сумісності радіообладнання мовлення, 

багатоканальної телемережі): 

10.08.2020 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) і 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). 

10.09.2020 за вх. № 16/3456 надана відповідь ДП «Український державний 

центр радіочастот», в якій було детально обґрунтовано всі обставини, які 

підтверджують відсутність факту створення багатоканальної мережі МХ-4 та 

неможливість створити її наразі. Так, у листі зазначено таке: «На виконання 

Указу Президента України від 21.06.2015 № 445/2015 «Про забезпечення умов 

для впровадження систем 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
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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 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 ММГц) 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 у 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 

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 залишаються 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)…». 

Щодо рішень Національної ради про створення багатоканальних ефірних 

телемереж: 

05.12.2007 рішенням Національної ради № 1712 створено цифрову 

багатоканальну телемережу МХ-4 у стандарті DVB-T (MPEG-4), згідно з 

додатком, та вирішено звернутись до суб’єктів інформаційної діяльності щодо 

надання протягом місяця з дня прийняття цього рішення пропозицій щодо 

технічної розробки цифрової багатоканальної телемережі (МХ-4) та документів, 

згідно з додатком 2 до рішення. 

Рішенням Національної ради від 05.12.2007 № 1713 затверджено розподіл 

програм у мультиплексах МХ-1, МХ-2, МХ-3 (у стандарті DVB-T/MPEG-2),  

МХ-4 (у стандарті DVB-T/MPEG-4), згідно з додатком до рішення. У стандарті 

стиснення MPEG-4 в МХ-4 було передбачено 10 каналів мовлення. 

05.12.2007 рішенням Національної ради № 1715 оголошено конкурс на 

отримання ліцензії на мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення 

цифрової багатоканальної телемережі МХ-4. 

16.01.2008 рішенням Національної ради № 5 видано ліцензію ТОВ 

«Українська цифрова телемережа», згідно з додатком до рішення, зазначивши в 

ліцензії ресурс ефірної багатоканальної телемережі 10 каналів. 
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02.04.2008 на засіданні Національної ради прийнято рішення №№ 657-666 

щодо визначення переможців конкурсу на каналах мовлення багатоканальної 

мережі МХ-4. 

14.07.2010 Національна рада розглянула результати планових перевірок 

телерадіоорганізацій, які здійснювали мовлення в багатоканальній мережі  

МХ-4, та прийняла рішення №№ 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950 про 

анулювання ліцензій, виданих ТОВ «Інтер Ківар» («Штепсель»), ТОВ 

«Футурама» («Берегиня»), ТОВ «Векта плюс» («Класика»), ТОВ «Мирей» 

(«Котигорошко»), ТОВ «Емпайер бізнес брокерс Україна» («5:0»), ТОВ «Лайкс» 

(К), ТОВ «Ді. ком» («Мандрівник»), ТОВ «Дотюей» («Цукор») у зв’язку з 

відсутністю мовлення протягом року з дня видачі ліцензій. 

У подальшому ліцензію ТОВ «Українська цифрова телемережа» також було 

анульовано в судовому порядку (на підставі постанови Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 02.04.2013 у справі № 2а-8691/11/2670). 

На виконання доручення Президента України від 22.10.2010 з метою 

розбудови національної цифрової багатоканальної мережі та впорядкування 

шляхів впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні прийнято рішення 

від 27.10.2010 № 1485 щодо скасування рішень Національної ради, якими 

затверджено організаційні заходи впровадження цифрового телерадіомовлення, 

в тому числі рішення від 05.12.2007 № 1713. 

Крім того, рішенням від 27.10.2010 № 1486 вирішено створити впродовж 

2010-2011 років національну мережу цифрового телемовлення у стандарті  

DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення 

MХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та звернутися до суб’єктів господарювання у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо надання протягом місяця з дати прийняття 

цього рішення пропозицій стосовно участі в розбудові національної мережі 

цифрового телемовлення у стандарті DVB-T (MPEG-4) та відповідних 

документів. 

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 є 

нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і 

затверджується її рішенням відповідно до вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF#n82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
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реєстраційним принципом (частина перша статті 21 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»). 

Згідно з пунктом 4.2 розділу II Плану розвитку 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. 

Таким чином, керуючись статтями 17, 24 Закону України «Про Національну 

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

телебачення і радіомовлення», Планом розвитку, листом Державного 

підприємства «Український державний центр радіочастот» вх. № 16/3456 від 

10.09.2020, Національна рада рішенням від 15.07.2021 № 876 скасувала рішення 

від 05.12.2007 № 1712 «Про створення цифрової загальнонаціональної 

багатоканальної телемережі (МХ-4)» (зі змінами). 

Отже, станом на сьогодні відсутні правові підстави для розгляду заяв про 

видачу будь-якому суб’єкту господарювання ліцензії провайдера програмної 

послуги з використанням багатоканальної ефірної телемережі МХ-4, оскільки 

відсутні висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб телерадіомовлення для створення багатоканальної 

ефірної телемережі МХ-4 (стандарт DVB-T, DVB-T2) (розрахунок 

електромагнітної сумісності радіообладнання мовлення, багатоканальної 

телемережі), відсутнє рішення Національної ради щодо створення 

багатоканальної ефірної телемережі, та не розглянуто пропозиції (заяви) 

суб’єктів господарювання в частині технічної розробки, обслуговування та 

експлуатації багатоканальної ефірної телемережі. 

У разі надходження висновків УДЦР Національна рада розглядатиме 

питання про створення додаткових мультиплексів та добудову діючих. 

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 15.07.2021 № 876 «Про скасування 

рішення Національної ради від 05.12.2007 № 1712 «Про створення цифрової 

загальнонаціональної багатоканальної телемережі (МХ-4)», лист від 10.09.2020 

за вх. № 16/3456 ДП «Український державний центр радіочастот», лист від 

18.05.2021 вих. № 17/877 про залишення заяви ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЦИФРОВА 

ТЕЛЕМЕРЕЖА», м. Київ, без розгляду, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Повернути ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ЦИФРОВА ТЕЛЕМЕРЕЖА», м. Київ, заяву про видачу ліцензії 



 
6 

провайдера програмної послуги (МХ-4) (від 29.04.2020 вх. № 2/449) та додаткові 

документи (від 02.11.2020 вх. № 16/4060). 

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 

 


