
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1486 

 

27.10.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 26 

 

 

Про створення національної мережі цифрового 

телемовлення в стандарті DVB-T 

     

На виконання доручення Президента України від 22.10.2010,                  

керуючись Законами України „Про телебачення і радіомовлення”, „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада   

 

вирішила: 

1. Створити впродовж 2010-2011 років національну мережу цифрового 

телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових 

загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5. 

2. Звернутися до суб’єктів господарювання у сфері телебачення і 

радіомовлення  щодо надання протягом місяця з дати прийняття цього рішення 

пропозицій стосовно участі у розбудові національної мережі цифрового 

телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) та документів, згідно з додатком до 

цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

27.10.2010 № 1486 

 

1. Статутні документи. 
 

2. Організаційно-технічні та фінансово-економічні зобов’язання щодо: 

–  введення в 2011 році в експлуатацію (в повному обсязі) національної 

мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі чотирьох 

цифрових загальнонаціональних каналів мовлення (МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5); 

– забезпечення трансляції в національній мережі цифрового телемовлення не 

менш як 32 телепрограм, передбачивши першочергову можливість трансляції 

телепрограм Національної телекомпанії України, обласних державних 

телерадіокомпаній, загальнонаціональних телекомпаній, провідних регіональних 

та місцевих телерадіокомпаній на умовах, які будуть  визначені в подальшому 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; 

– забезпечення цілодобового телемовлення не менш як 95 % населення 

України в кожному із чотирьох цифрових загальнонаціональних каналів мовлення 

(МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5); 

– розміщення обладнання національної мережі цифрового телемовлення на 

вежах Концерну РРТ та підписання договору з концерном на виконання робіт з 

монтажу обладнання та подальшого технічного обслуговування; 

– забезпечення відповідності технічних параметрів національної мережі 

цифрового телемовлення діючим стандартам та технічним умовам, з подальшим 

документальним підтвердженням відповідності Українським державним центром 

радіочастот; 

– забезпечення безкоштовного доступу населення до національної мережі 

цифрового телемовлення. 
 

 3. Банківська гарантія щодо фінансово-економічної можливості  

інвестування у 2011 році не менше 1 млрд. гривень в розбудову національної 

мережі цифрового телемовлення. 
 

 4. Розрахунок економічної доцільності вкладання грошових коштів в 

розбудову національної мережі цифрового телемовлення у вигляді майбутньої 

моделі взаємовідносин з телерадіокомпаніями, з урахуванням вимог чинного 

законодавства України, що передбачає безкоштовне включення до цифрових 

загальнонаціональних каналів мовлення ефірних національних телерадіокомпаній. 
  

5. Інші документи, передбачені статтею 40 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”. 
 

Вимоги щодо створення національної мережі цифрового телемовлення можуть 

бути відкориговані у ході прийняття остаточного рішення про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги, а також фактичної розбудови чи  технічної 

розробки мережі. 


