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ЗМІНИ 

до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

 

1. У розділі ІІ: 

1) у главі 1: 

у пункті 1.4 слова “та телевізійне мовлення, супутникове радіомовлення 

та радіотехнологію багатоканального наземного телерадіомовлення для 

передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах, цифрове 

ефірне наземне телевізійне мовлення” замінити словами “мовлення, аналогове 

телевізійне мовлення, цифрове наземне телевізійне мовлення, супутникове 

радіомовлення та багатоканальне наземне телерадіомовлення”; 

у пункті 1.5 слова “Наземне ефірне радіомовлення” замінити словами 

“Аналогове звукове мовлення”; 

2) у главі 2: 

у пункті 2.1 слова “Створення каналів та використання частот мовлення” 

замінити словами “Визначення можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення”;  

у пункті 2.2 слова та цифри “у додатках 5 – 8 до Положення про надання 

висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію 
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радіоелектронних засобів, затвердженого рішенням Національної комісії з 

питань регулювання зв’язку України від 12.08.2005 № 46, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243” замінити словами та 

цифрами “у додатках 8 – 11 до Порядку надання висновків щодо 

електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних 

засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 

від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03 січня 2013 року за № 57/22589”; 

у пункті 2.4 слова “висновком органу частотного планування” замінити 

словами “висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному 

Законом України “Про радіочастотний ресурс України”; 

доповнити главу після пункту 2.8 новим пунктом 2.9 такого змісту: 

“2.9. У зв’язку з переходом до 2015 року від аналогового до цифрового 

формату телемовлення, відповідно до Методики розрахунків розмірів 

ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 року № 412, у разі продовження строку дії ліцензії 

на аналогове ефірне мовлення розмір ліцензійного збору за продовження 

строку дії такої ліцензії зменшується на 70 %.”.  

У зв’язку з цим пункти 2.9 – 2.19 вважати відповідно пунктами 2.10 – 

2.20; 

пункт 2.13 викласти в такій редакції: 

“2.13. Подальший розвиток ефірних багатоканальних телемереж з 

використанням технології типу “МІТРІС” не здійснюється у разі створення 

завад земним станціям супутникового мовлення, що підтверджується 

висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом 
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України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом 

України “Про радіочастотний ресурс України”, відповідно до Плану 

використання радіочастотного ресурсу.”; 

у пункті 2.14 абревіатуру “ММDS” виключити; 

пункт 2.16 після слова “Використання” доповнити словами “без 

отримання дозволів на експлуатацію”; 

3) у главі 3: 

доповнити главу новим пунктом 3.1 такого змісту: 

“3.1. З метою розповсюдження 32 телепрограм для публічного 

приймання без абонентної плати створена загальнонаціональна мережа 

цифрового телемовлення в стандарті DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з 

чотирьох цифрових багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 

(далі – цифрові Телемережі).”. 

У зв’язку з цим пункти 3.1 – 3.10 вважати відповідно пунктами 3.2 – 3.11; 

у пункті 3.2: 

в абзаці другому слова та цифри “багатоканальних телемереж МХ-1,         

МХ-2, МХ-3, МХ-5 (далі – цифрові Телемережі)” замінити словами “цифрових 

Телемереж”; 

абзац четвертий викласти у такій редакції: 

“ІІІ етап – приймання Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення пропозицій від ліцензіатів щодо вимкнення 

засобів аналогового наземного телемовлення (І квартал 2014 року), підготовка 

плану поетапного вимкнення засобів аналогового наземного телемовлення із 

залученням органів державної влади (за згодою) на підставі наданих 

ліцензіатами пропозицій з урахуванням рівня забезпечення населення 

перетворювачами цифрового сигналу (ІІ, ІІІ квартали 2014 року), вивільнення 

радіочастотного ресурсу;”; 

у пункті 3.3 слова “– з використанням багаточастотних та одночастотних 

синхронних мереж” замінити словами “, який поєднує використання 
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одночастотних синхронних мереж та частотних присвоєнь для окремих 

передавачів цифрового наземного телевізійного мовлення”; 

доповнити главу після пункту 3.5 новим пунктом 3.6 такого змісту: 

“3.6. У разі наявності у цифрових Телемережах вільного ресурсу, не 

задіяного для потреб телемовлення згідно з пунктом 3.1 цієї глави, провайдер 

програмної послуги цих мереж має право надавати програмні послуги за 

умови внесення відповідних змін до ліцензій.”. 

У зв’язку з цим пункти 3.6 – 3.11 вважати відповідно пунктами 3.7 – 

3.12;  

пункт 3.12 викласти в такій редакції: 

“3.12. Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу 

України на цифрове мовлення, усі ліцензіати цифрових Телемереж зобов'язані 

протягом 2014 року брати участь в інформуванні населення про перехід країни 

на цифровий стандарт мовлення, щодня безкоштовно транслюючи у своїй 

програмі інформаційні ролики провайдера програмної послуги цифрових 

Телемереж щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних телемереж 

МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в обсязі 5 хвилин,   у тому числі – 30 %   у    прайм-

тайм. Графік розміщення інформаційних роликів розробляється за 

домовленістю з телерадіоорганізацією та провайдером.”. 

 

 

2. У розділі ІІІ: 

1) главу 2 доповнити пунктами такого змісту: 

“2.6. Для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та 

інформаційних потреб громадян Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення враховує наявність у кожному з територіальних 

сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення 

та різноманітних форматів мовлення. 

2.7. У процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування надається 

перевага телерадіоорганізаціям, які виробляють та поширюють соціально 
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важливі програми (інформаційні, соціально-політичні, дитячі тощо), програми 

власного та вітчизняного виробництва, задовольняють інформаційні потреби 

національних меншин та забезпечують свободу слова. Одним із визначальних 

факторів є наявність в ефірі програм власного та вітчизняного виробництва. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення сприяє 

розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного 

мовлення.”; 

2) у главі 3: 

пункт 3.1 після абревіатури “МІТРІС” доповнити абревіатурою 

“, “ММDS”; 

пункт 3.2 після слова “послуги” доповнити словами “(у разі її 

наявності)”, після слів “кабельне мовлення)” доповнити словами “, у тому 

числі програм іноземних телерадіоорганізацій, зміст яких відповідає чинному 

законодавству”; 

доповнити главу після пункту 3.3 новим пунктом 3.4 такого змісту: 

“3.4. Загальна концепція добору пакетування (переліку) програм для 

ретрансляції має відповідати вимогам пунктів 3.7, 3.8 цієї глави.”.  

У зв’язку з цим пункти 3.4 – 3.9 вважати відповідно пунктами 3.5 – 3.10; 

пункт 3.8 викласти в такій редакції:  

“3.8. Розміщення програм провайдерами програмної послуги 

здійснюється в такій послідовності: 

універсальна програмна послуга (індивідуально для кожного населеного 

пункту); 

програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”; 

програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії на 

супутникове мовлення, та програми телеорганізацій, які отримали ліцензії на 

кабельне мовлення у відповідній мережі мовлення (індивідуально для кожного 

населеного пункту); 

іноземні програми країн, які ратифікували Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення, та програми країн, зміст яких адаптовано до 
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вимог вітчизняного законодавства та відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території 

України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення”. Зміст іноземної програми має відповідати 

вимогам чинного законодавства.”; 

пункти 3.9, 3.10 виключити. 

 

3. Додатки 1 та 2 до Плану розвитку викласти у новій редакції, що 

додаються. 

 
Начальник управління  

науково-технічного 

і частотного розвитку   /підпис/  Т. Мироненко 


