
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1502 

 

03.11.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 29 

 
Про проект постанови Кабінету Міністрів України 

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 листопада 2008 р. № 1085” 

 

Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України „Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 

р. № 1085”, наданий Міністерством транспорту та зв'язку України 06.10.2010  

№ 10343/07/10-10, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 

24.02.2010 № 8716/1/1-10, керуючись дорученням Президента України від 

22.10.2010 щодо пришвидшення розбудови цифрового ефірного телевізійного 

мовлення, статтею 24 Закону України „Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, Національна рада   

 

вирішила: 

1. Не погоджувати проект постанови Кабінету Міністрів України „Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 

р. № 1085”, наданий Міністерством транспорту та зв'язку України 06.10.2010 № 

10343/07/10-10, у зв'язку з потребою доопрацювання з урахуванням доручення 

Президента України В. Януковича від 22 жовтня 2010 року, а також зауважень 

та пропозицій Національної ради (додаються).  

2. Контроль за виконанням 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  

03.11.2010 № 1502 

 

Пропозиції  та зауваження Національної ради щодо внесення змін до 

Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення  

 
Пункт 4 постанови викласти в редакції:  

Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству праці,  Державному комітетові 

телебачення та радіомовлення разом з Національною радою  з  питань телебачення  і 

радіомовлення подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення 

населення  перетворювачами цифрового телерадіомовлення.  

 
Другий абзац „Загальної частини” викласти в редакції: 

Відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної  служби у смугах частот 

174-230 МГц і  470-862 МГц (Регіональна угода „Женева-2006”), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 18.08.2010 № 750, Україна повинна перейти з 

аналогового на цифрове телерадіомовлення до 2015  року.   
 
Розділ „Мета Програми”  

Слова „створення загальнонаціональної системи цифрового телерадіомовлення” 

замінити на „впровадження ефірного наземного цифрового телерадіомовлення”. 
 
Розділ „Мета Програми”  

Додати абзац такого змісту :  

„Ефірне наземне цифрове телерадіомовлення впроваджується відповідно до 

Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України.” 
 
Частина 3 розділу „Шляхи і способи розв’язання проблеми”  

Додати після слів : 

 „ ... телерадіомовлення стандарту DVB-T” стандарти: „ DVB-H, HDTV„. 

 

Частина 9 розділу „Шляхи і способи розв’язання проблеми” 

Замість слів „забезпечити подвійне покриття території країни сигналами цифрового 

телерадіомовлення” зазначити „забезпечити не менше шести покриттів території 

країни...” 

 

Внести до Додатка 2 до Програми „ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної програми 

впровадження цифрового телерадіомовлення”  завдання: 

 „Розроблення плану поетапного припинення аналогового телемовлення у 81 зоні 

синхронного цифрового телерадіомовлення” з визначенням головного розпорядника 

бюджетних коштів та виконавців заходу   (Національна рада, НКРЗ, Концерн РРТ). 

 

 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 


