
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 42 

 

18.01.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 15.03.2018 № 334 

 

Про проект  

Плану поетапного вимкнення 

аналогового телерадіомовлення 

 
 

На виконання пункту 9 Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

26.10.2016 № 788-р. «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в 

Україні цифрового телерадіомовлення» щодо підготовки Національною радою 

плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення згідно з Планом 

розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженим 

рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 

01.12.2010 № 1684 (у редакції рішення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 28.01.2016 № 101), Планом використання 

радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2006 № 815, Планом заходів щодо впровадження системи 

рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232, керуючись 

статтею 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Схвалити проект Плану поетапного вимкнення аналогового 

телерадіомовлення, згідно з додатком до цього рішення. 

2. Направити проект Плану поетапного вимкнення аналогового 

телерадіомовлення до  Адміністрації Держспецзв’язку для підготовки проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного ресурсу 

та технічного контролю. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідального секретаря 

Національної ради О. Ільяшенка. 
  

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 



 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

Додаток 

до рішення Національної ради  

18.01.2018 № 42 

 

Проект Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення 

№ з/п 

Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

1.  Визначення об’єктів Концерну РРТ та інших 

операторів, на яких триватиме робота аналогових 

каналів, виходячи з інтересів національної 

безпеки  

МІП 

Національна рада 

Концерн РРТ та 

інші оператори 

Грудень 2017 

– січень 2018 

2.  
Визначення проблемних зон покриття ЦНТВМ та 

населених пунктів, в яких будуть встановлені 

додаткові та модернізовані діючі РЕЗ мовлення у  

мультиплексі МХ-1 (попередньо узгоджена 

позиція щодо 47 населених пунктів) 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Національна рада 

Телерадіоорганізації 

Грудень 2017– 

січень 2018 

3.  Визначення об’єктів Концерну РРТ та інших 

операторів, на яких надалі працюватимуть 

аналогові канали до кінця добудови  мережі МХ-1 

ТОВ «ЗЕОНБУД» у визначених проблемних 

населених пунктах (п.2) 

Національна рада 

Концерн РРТ та 

інші оператори 

Грудень 2017 

– січень 2018  

4.  
Визначення області, яка буде першою для 

вимкнення  аналогового телебачення. Узгодження 

переліку РЕЗ, що будуть вимкнені  

міжвідомча група при 

Кабінеті Міністрів 

України 

Грудень 2017- 

січень 2018 

5.  Протокольне  затвердження плану про перехід від 

аналогового до цифрового мовлення в країні на 

засіданні міжвідомчої групи при Кабінеті 

Міністрів України 

Кабінет Міністрів 

України 

Січень 2018 

6.  Прийняття Національною радою окремого 

рішення про перехід від аналогового до 

цифрового мовлення відносно першої області та 

країни в цілому  

Національна рада 

Лютий  2018  

7.  Подання до Національної ради заяв про 

переоформлення ліцензій на аналогове мовлення 

у зв’язку  з припиненням використання технології 

аналогового телевізійного мовлення 

Телерадіоорганізації 

Національна рада 

Лютий 2018- 

березень 2018 

8.  
Запуск місцевої інформаційної кампанії щодо 

термінів  вимкнення аналогового телебачення в 

першій області 

МІП 

ОДА       

Національна рада   

 

Січень 2018-

березень 2018 

9.  Створення в областях мережі інформаційних call-

центрів для надання роз’яснень громадянам з 

технічних питань щодо переходу на цифрове 

мовлення 

ОДА      

Національна рада  

Концерн РРТ 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Січень 2018-

березень 2018 

10.  
Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ в  

першій області за винятком РЕЗ, визначених у 

пп. 1, 3 цього плану та РЕЗ, що розповсюджують 

програми НСТУ («UA: ПЕРШИЙ») та місцеві 

програми в аналоговому стандарті 

Концерн РРТ та 

інші оператори  

Національна рада 

І етап 

Березень 2018 



11.  

Аналіз результатів та проблемних питань під час 

вимкнення аналогових РЕЗ 

ОДА      

Національна рада          

Концерн РРТ   

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Квітень 2018 

12.  
Запуск та проведення інформаційної кампанії 

щодо термінів та порядку вимкнення аналогового 

телебачення в країні 

МІП 

Національна рада 

Телерадіоорганізації 

Січень 2018 – 

червень 2018 

13.  Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ в  

країні за винятком РЕЗ, визначених у пп.1, 3 

цього плану та РЕЗ, що розповсюджують 

програми НСТУ («UA: ПЕРШИЙ») та місцеві 

програми в аналоговому стандарті 

Концерн РРТ та 

інші оператори 

Національна рада 

ІІ етап 

Червень  2018 

14.  

Розбудова регіонального мультиплексу в 

Одеській області на базі КРРТ  

Концерн РРТ     

Національна рада 

УДЦР 

Грудень 2017 - 

січень 2018  

15.  

Добудова МХ-1 в Одеській області на базі ТОВ 

«ЗЕОНБУД» 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Національна рада 

УДЦР 

Грудень 2017 

– березень 

2018 

16.  

Визначення попередніх технічних характеристик  

додаткових РЕЗ мовлення, які будуть встановлені 

у мультиплексі МХ-1 (п.2) 

ТОВ «ЗЕОНБУД»  

УДЦР  

Національна рада 

Концерн РРТ 

Грудень 2017 

– січень 2018 

17.  

Надання ТОВ «ЗЕОНБУД» до Національної ради 

заяв на розрахунок додаткових РЕЗ мовлення 
ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Січень 2018 

18.  

Замовлення в УДЦР висновків для додаткових 

РЕЗ мовлення мультиплексу МХ-1 
Національна рада 

Лютий 2018 

19.  

Надання УДЦР Національній раді висновків на 

додаткові РЕЗ мовлення в мультиплексі МХ-1 
УДЦР 

Травень 2018 

серпень 2018 

20.  

Введення в експлуатацію додаткових РЕЗ 

мовлення в МХ-1 (п.2) 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Концерн РРТ 

Вересень 2018 

– лютий 2019 

21.  Визначення порядку переходу на цифрове 

мовлення регіональних та місцевих 

телерадіоорганізацій, які мають ліцензії на 

аналогове телебачення * 

 

Національна рада  

Концерн РРТ 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

НАМ (за згодою) 

Червень 2018 

– січень 2019 

22.  Інформування на каналі НСТУ та місцевих 

каналах  про остаточне припинення роботи 

аналогових РЕЗ згідно з п 3. та РЕЗ , які 

розповсюджують програму НСТУ («UA: 

ПЕРШИЙ») в аналоговому стандарті та 

НСТУ 

Національна рада 

Грудень 2018 

– березень 

2019 



здійснення необхідних дій для прийому в 

цифровому стандарті 

23.  
Остаточне припинення роботи аналогових РЕЗ 

згідно п.3 та РЕЗ, які розповсюджують  програму 

НСТУ («UA: ПЕРШИЙ») та місцевих 

(регіональних) аналогових РЕЗ  

Концерн РРТ та 

інші оператори 

Національна рада 

ІІІ етап 

Січень 2019 – 

червень 2019 

24.  
Остаточне припинення роботи аналогових РЕЗ, 

визначених у п.1 цього плану (окреме рішення 

МІП) 

МІП 

Національна рада 

Концерн РРТ та 

інші оператори 

 

 

*1) визначення переліку регіональних та місцевих ТРО, які мають чинні ліцензії на аналогове 

мовлення, але не мають цифрових, і планують продовжувати ефірне мовлення після переходу; 

2) визначення можливості мовлення цих ТРО з об’єктів ТОВ «Зеонбуд» або необхідності 

розбудови нових об’єктів (Концерну РРТ або локальних малопотужних мультиплексів); 

3) визначення періоду, необхідного для організації мовлення цих ТРО в остаточному форматі 

– звільнення місця на об’єктах ТОВ «Зеонбуд» або розбудови нових об’єктів. 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 

 

 


