
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 
09.02.2017                                           м. Київ                                               № 87  
 
 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 березня 2017 р.  
за № 325/30193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про внесення змін до Плану розвитку  

національного телерадіоінформаційного простору 

 

Керуючись статтями 21, 22 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 15, 17, частиною другою статті 24 Закону України 

“Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року 

№ 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за 

№ 1294/18589 (зі змінами), що додаються. 
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2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після 

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.  

 
 
 
 

Перший заступник голови                                                    О. Герасим’юк  
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення 
09 лютого 2017 року № 87 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 березня 2017 р.  
за № 325/30193 

 
 
 
 

ЗМІНИ 
до Плану розвитку національного 
телерадіоінформаційного простору 

 

1. У розділі І: 

пункт 1.5 викласти в такій редакції: 

“1.5. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору, перелік 

телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне, регіональне ефірне 

теле- та радіомовлення, план дій на 2017 рік щодо розвитку телерадіомовлення 



 
 

в Херсонській області та організації мовлення на території Криму, розвиток 

телекомунікаційної інфраструктури та телерадіомовлення у зоні проведення 

антитерористичної операції та на прикордонних територіях наведені у додатках 

1 – 4 до цього Плану.”. 

 

2. У розділі ІІ: 

1) главу 1 викласти в новій редакції: 

“1. Створення та розвиток радіо- та телеканалів мовлення, мереж мовлення 

Національної суспільної телерадіокомпанії України 

1.1. Після створення юридичної особи публічного акціонерного товариства 

“Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі – НСТУ) 

Національна рада переоформлює ліцензії на мовлення НСТУ на 

позаконкурсних засадах на підставі поданої заяви в установленому 

законодавством порядку. 

1.2. Національна рада на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює 

щорічний звіт про діяльність НСТУ, складений Правлінням НСТУ, 

затверджений та поданий Національній раді Наглядовою радою НСТУ. 

1.3. Основою для створення та розвитку суспільно-політичного телеканалу 

є мережа мовлення НСТУ в аналоговому та цифровому стандартах. 

1.4. Платформою для створення культурно-освітнього каналу суспільного 

телебачення є мережа мовлення НСТУ у цифровому стандарті з логотипом 

UA:Культура. 

1.5. Радіоканали суспільного мовлення створюються на основі мережі 

мовлення НСТУ не менше ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: 

суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному. 

1.6. З метою забезпечення НСТУ радіочастотним ресурсом у діапазоні 87,5-

108 МГц та подальшого розширення мереж трьох загальнонаціональних 

радіоканалів Національною радою замовляється розроблення висновків щодо 

можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 
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Закону України “Про радіочастотний ресурс України”, на підставі пропозицій 

НСТУ; також проводяться заходи з підготовки відключення аналогового 

телевізійного мовлення на 4 (85,25 МГц) і 5 (93,25 МГц) телевізійних каналах. 

1.7. Національна рада розглядає питання розбудови трьох каналів – УР-1, 

УР-2 та УР-3 у цифрових мультиплексах (багатоканальних телемережах із 

загальнонаціональним покриттям). 

1.8. Національна рада спільно з НСТУ здійснює аналіз проліцензованого 

радіочастотного ресурсу НСТУ, задіяного для потреб радіомовлення, з метою 

впорядкування мереж УР-1, УР-2, УР-3 та ефективного використання 

радіочастотного ресурсу. 

1.9. Загальнонаціональна державна радіомережа в діапазоні середніх та 

довгих хвиль скерована на виконання завдання національної безпеки в 

радіомовленні та забезпечує можливість отримання інформації (радіомовлення, 

сигнали, спеціальні повідомлення) на всій території України та за її межами. 

1.10. Національна рада підтримує модернізацію середньохвильової мережі 

державного радіомовлення. 

1.11. З метою підтримки децентралізації, виробництва гіперлокального 

контенту, збільшення території охоплення сигналом програм Суспільного 

мовлення (Українське радіо), покриття телерадіопрограмами територій, не 

покритих сигналом мовлення, на прикордонних територіях та територіях, які 

межують з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької 

областей, територією анексованої Автономної Республіки Крим, створення та 

розвитку системи оповіщення населення Національна рада сприяє розвитку:  

місцевого мовлення; 

мовлення територіальних громад, у тому числі за рахунок впровадження 

малопотужного FM-радіомовлення.”; 

2) главу 2 викласти в новій редакції:  

“2. Порядок створення нових та розбудова діючих мереж теле- та 

радіомовлення 



 
 

2.1. Створення нових каналів телерадіомовлення та розбудова діючих 

телерадіомереж загальнонаціональних, регіональних і місцевих мовників 

відбуваються на замовлення Національної ради у порядку, визначеному цим 

Планом розвитку та чинним законодавством. 

2.2. Можливість і умови користування радіочастотним ресурсом 

визначаються висновками щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, 

визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”. 

2.3. Телерадіоорганізація, яка має на меті створення нового каналу 

мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до Національної 

ради інформацію, наведену в 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, письмову згоду 

власника висотної споруди на встановлення технічного засобу мовлення та 

програмно-економічне обґрунтування створення нового каналу. 

2.4. Національна рада після розгляду зазначених пропозицій 

телерадіоорганізацій розглядає питання про замовлення розроблення висновків 

щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої 

статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”. 

2.5. Національна рада розбудовує мережі телерадіомовлення за умови 

належного державного фінансування розроблення висновків щодо можливості 

та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення (звукове мовлення) шляхом ліцензування на конкурсних 

засадах (за результатами відкритих конкурсів) відповідно до вимог Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення”. 
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2.6. З метою збереження цілісності мережі радіомовлення 

загальнонаціональних і регіональних каналів мовлення та програмного 

наповнення дані про частоти або обсяг мовлення долучаються до раніше 

виданих Національною радою ліцензій на мовлення за зверненням 

телерадіоорганізацій. 

2.7. Національна рада аналізує стан використання частотних присвоєнь 

нижнього піддіапазону ультракоротких хвиль (65,8-74 МГц) та розробляє 

пропозиції щодо перспективності їхнього подальшого використання з 

урахуванням досвіду європейських країн. 

2.8. З метою визначення фактичної території розповсюдження програм 

ліцензіат надає до Національної ради виміри напруженості електромагнітного 

поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, 

у тому числі на підставі інформації щодо фактичної експлуатації 

радіоелектронного засобу, зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення 

ліцензії. 

2.9. Внаслідок скорочення кількості радіоточок проводового мовлення 

Національна рада разом з іншими державними органами та установами 

запроваджує заміщення цієї технології на ефірне мовлення в діапазоні 87,5-108 

МГц для забезпечення невеликих населених пунктів програмами суспільного та 

місцевого радіомовлення, а також для організації системи оповіщення.”; 

3) у главі 3: 

у назві глави слова “телевізійного мовлення” замінити словами “цифрового 

ефірного телерадіомовлення”; 

пункти 3.1, 3.2 викласти в новій редакції: 

“3.1. В Україні цифрове наземне ефірне теле- та радіомовлення 

реалізується у смугах радіочастот, визначених Планом використання 

радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі – План використання 

радіочастотного ресурсу), у стандартах DVB-T, DVB-T2 та DRM, Т-DAB 

відповідно. 



 
 

3.2. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для 

забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного 

телевізійного мовлення в стандарті DVB-T2.”; 

у пункті 3.3 слова “охоплення територій” замінити словами “інформацію 

щодо охоплення територій та населення”; 

у пункті 3.5: 

абзаци другий, третій виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами 

другим – четвертим; 

абзаци другий – четвертий викласти в новій редакції: 

“захисту інформаційного простору України; 

забезпечення безперервності мовлення телекомпаній та їх прийому 

населенням на всій території країни; 

ефективного використання радіочастотного ресурсу, враховуючи технічні 

можливості стандарту DVB-T2.”; 

пункт 3.6 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 3.7 – 3.23 вважати відповідно пунктами 3.6 – 3.22; 

у пункті 3.6 слова “, та за умови забезпечення доступу населення до 

прийому програм цифрового мовлення” виключити; 

пункт 3.7 викласти в новій редакції: 

“3.7. В останню чергу вимикаються телеканали, які використовуються 

НСТУ, телерадіоорганізаціями місцевого (регіонального в межах області) 

мовлення, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, за умови нестворення 

завад цифровим засобам мовлення, та канали, що працюють на прикордонних 

територіях з країною - агресором та Республікою Молдова, а також у населених 

пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження (окуповані території Донецької, Луганської областей, 

Автономної Республіки Крим та місто Севастополь), на територіях, які 

розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово 

окупованою територією Автономної Республіки Крим.”; 
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пункт 3.12 викласти в новій редакції: 

“3.12. Конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення 

Національна рада проводить за наявності вільних каналів у цифрових 

мультиплексах.”; 

пункт 3.13 після слова “цифрових” доповнити словом “ефірних”; 

пункт 3.15 після слів “у регіоні” доповнити словами “, враховуючи 

кінцевий термін застосування радіотехнології аналогового телевізійного 

мовлення, визначений Планом використання радіочастотного ресурсу.”; 

пункт 3.16 після слів “інформаційної безпеки держави” доповнити словами 

“або забезпечення потреб місцевого телерадіомовлення”; 

пункт 3.17 викласти в новій редакції: 

“3.17. Усі ліцензіати багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та 

МХ-5 зобов’язані брати участь в інформуванні населення про перехід країни на 

цифровий стандарт мовлення, зокрема про дати відключення аналогового 

ефірного мовлення у регіонах, про причини переходу до цифрового мовлення, 

аргументи щодо необхідності переходу саме в ці терміни, представлення 

переваг, які отримають споживачі від переходу на цифрове мовлення в державі, 

умови подальшого доступу до сигналу вітчизняних телеканалів з ефіру; щодня 

безкоштовно транслювати у своїх програмах інформацію, зміст якої відповідає 

вимогам соціальної реклами, загальним хронометражем 5 хвилин на добу, з 

яких 30 % – у прайм-таймі.”; 

у пункті 3.20 слова “смуги частот цифрового дивіденду у діапазоні 790-862 

МГц від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження 

радіотехнологій широкосмугового доступу” замінити словами “частотного 

ресурсу від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження 

системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління”; 

пункт 3.21 викласти в новій редакції: 

“3.21. Національна рада в межах повноважень, передбачених 

законодавством, організовує заходи щодо обговорення технічних вимог до 



 
 

цифрового сигналу, технічної якості зображення телевізійних каналів, 

приймального телевізійного обладнання тощо.”; 

4) пункт 6.3 глави 6 виключити. 

У зв’язку з цим пункт 6.4 вважати пунктом 6.3. 

 

3. У розділі ІІІ: 

1) у пункті 1: 

доповнити пункт новими підпунктами 3, 4 такого змісту: 

“3) моніторингу радіопрограм з метою нагляду за дотриманням 

ліцензіатами обсягу пісень державною мовою та обсягу ведення передач 

державною мовою; 

4) моніторингу телерадіопрограм щодо дотримання ліцензіатами (крім 

супутникового мовлення) у проміжках часу між 07:00 та 23:00 передач 

європейського виробництва;”. 

У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 5, 6; 

2) пункт 4 викласти в новій редакції: 

“4. Принципами добору (пакетування) програм провайдерами програмної 

послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (крім цифрових ефірних 

телемереж), є: 

1) забезпечення провайдерами програмної послуги всім абонентам 

можливості отримання програм універсальної програмної послуги (крім 

провайдерів програмної послуги ефірних цифрових телемереж, 

багатоканальних телемереж “МІТРІС”, “ММDS”), затверджених рішеннями 

Національної ради; 

2) перелік програм універсальної програмної послуги затверджується 

Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, 

області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер 

програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для 

провадження такої діяльності, згідно із законодавством України; 
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3) перелік програм універсальної програмної послуги визначається за 

територіальним та технологічним критеріями з урахуванням такого підходу: 

для технологій “МІТРІС” та “MMDS” універсальна програмна послуга 

відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг 

обмеженого радіочастотного ресурсу; 

для технологій DVB-T/DVB-T2 універсальна програмна послуга відсутня у 

зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого 

радіочастотного ресурсу та конкурсним відбором програм для розповсюдження 

у багатоканальній телемережі провайдера програмних послуг; 

для технологій ОТТ (або подібної інтернет-технології доставки програм) та 

DTH (або подібної супутникової технології доставки програм), для яких 

територією надання програмних послуг є уся територія України, універсальна 

програмна послуга включає телерадіопрограми НСТУ та програми державного 

підприємства “Парламентський телеканал “Рада”; 

для аналогової та цифрової технологій (DVB-C тощо), IPTV та будь-яких 

інших технологій, які мають географічну прив’язку до території надання 

програмних послуг, програми телерадіоорганізацій ефірного та 

багатоканального мовлення місцевої та регіональної категорій мовлення, а 

також телерадіопрограми НСТУ та програми державного підприємства 

“Парламентський телеканал “Рада” долучаються до складу універсальної 

програмної послуги з урахуванням території розповсюдження цих програм 

(населений пункт, район, область, територія усієї України); 

для аналогової технології радіопрограми НСТУ не включаються до 

переліку програм універсальної програмної послуги у разі відсутності технічної 

можливості; 

4) затверджені переліки програм універсальної програмної послуги для 

населених пунктів, в яких здійснюється діяльність провайдерів програмної 

послуги, публікуються на офіційному веб-сайті Національної ради. У разі 

відсутності затвердженого переліку програм універсальної програмної послуги 

на офіційному веб-сайті для певних населених пунктів провайдер програмної 



 
 

послуги звертається до Національної ради із заявою щодо необхідності 

розробки універсальної програмної послуги із зазначенням населених пунктів 

або районів, в яких планується надання програмних послуг. На підставі поданої 

заяви Національна рада приймає рішення щодо затвердження переліку програм 

універсальної програмної послуги з подальшим опублікуванням на офіційному 

веб-сайті; 

5) рекомендація суб’єктам господарювання включати до складу загальної 

концепції добору програм не менше 50 % програм вітчизняних мовників; 

6) рекомендація щодо розміщення програм провайдерами програмної 

послуги в такій послідовності: 

універсальна програмна послуга; 

інші програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії 

Національної ради на мовлення; 

іноземні програми, які включені до переліку іноземних програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та 

законодавству України.”; 

3) у пункті 5: 

доповнити новим підпунктом 13 такого змісту: 

“13) сприяння виконанню плану дій на 2017 рік щодо розвитку 

телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на території 

Криму, розвитку телекомунікаційної інфраструктури та телерадіомовлення у 

зоні проведення антитерористичної операції та на прикордонних територіях;”. 

У зв’язку з цим підпункти 13 – 15 вважати відповідно підпунктами 14 – 16; 

доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“17) технологічне удосконалення моніторингового центру Національної 

ради та створення регіональних моніторингових комплексів, що дасть змогу 

оперативно реагувати на порушення ліцензіатами вимог законодавства, 

ліцензійних умов та умов ліцензій, порядку мовлення під час проведення 

виборчих кампаній та референдумів. У моніторингових центрах здійснюються 

багатоканальний прийом, вибірковий перегляд, запис і зберігання ефірних, 
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кабельних та супутникових програм телебачення й радіо, а також визначається 

перелік програм, які надаються у складі програмної послуги.”. 

 

4. У додатках: 

1) у додатку 1: 

пункти 2 – 8 викласти в новій редакції: 

“2. Залежно від території розповсюдження програм у сфері телевізійного 

мовлення створено: 15 загальнонаціональних аналогових ефірних телемереж, 

28 загальнонаціональних цифрових телемереж стандарту DVB-T2 у складі  МХ-

1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та 3 загальнонаціональні цифрові телемережі стандарту 

DVB-H у складі МХ-6; 58 регіональних аналогових ефірних телемереж, 64 

регіональні цифрові телемережі; 165 місцевих телеканалів в аналоговому 

стандарті та 32 у цифровому стандарті DVB-T2. 

3. Багатоканальне телевізійне мовлення у стандарті DVB-T у місті Київ 

здійснюється з використанням 41 та 43 каналів телевізійного мовлення. 

4. Наземне ефірне радіомовлення згідно з Планом використання 

радіочастотного ресурсу реалізується з використанням частот довгих, середніх 

і коротких хвиль, а також ультракоротких хвиль нижнього та верхнього 

піддіапазонів. 

5. Залежно від території розповсюдження програм створено: 16 

загальнонаціональних радіомереж, 61 регіональну радіомережу, 224 місцевих 

радіоканали. 

6. Для здійснення діяльності 12 провайдерів програмної послуги 

використовують телемережі типу наземного телерадіомовлення “МІТРІС” для 

передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах. Систему 

“Телесело” використовує 1 провайдер програмної послуги. Систему “ММDS” 

використовують 6 провайдерів. 

7. Програмну послугу у кабельних мережах надають 744 провайдери 

програмної послуги, зокрема за технологією IPTV – 180 провайдерів. 



 
 

8. Супутникове телевізійне мовлення здійснюють 99 телерадіоорганізацій, 

3 телерадіоорганізації здійснюють супутникове радіомовлення; 3 провайдери 

програмної послуги використовують DTH-платформу.”; 

пункти 9 – 16 виключити; 

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається; 

3) доповнити План розвитку новими додатками 3, 4, що додаються. 

 
 
Начальник управління  
радіочастотного ресурсу 
та технічного контролю       Т. Мироненко 
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