
Додаток 

до рішення Національної ради  

  08.11.2018 № 1956 

 

 

Проект 

ЗМІНИ 

до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

 

1. У розділі І: 

пункт 1.5 після цифри “2” доповнити знаком і цифрою “, 3”. 

 

2. У розділі ІІ: 

1) у главі 1: 

пункт 1.3 викласти в такій редакції: 

“1.3. НСТУ здійснює телевізійне мовлення на двох загальнонаціональних 

каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному 

та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної 

ефірної телемережі.”; 

пункт 1.5 викласти в такій редакції: 

“1.5. 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 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”, на підставі 

стратегії розвитку НСТУ щодо розбудови мереж суспільно-політичного, 

культурно-освітнього, молодіжного каналів суспільного радіо; також за 

рахунок відключення аналогового телевізійного мовлення на 4 (85,25 МГц) і 5 

(93,25 МГц) телевізійних каналах.”; 

пункт 1.7 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 1.8 – 1.10 вважати відповідно пунктами 1.7 – 1.9; 

пункт 1.9 викласти в новій редакції: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14#n184
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“1.9. З метою підтримки децентралізації, виробництва локального 

контенту, збільшення території охоплення сигналом програм Суспільного 

мовлення (UA:Українське радіо, UA:Радіо Промінь, UA:Радіо Культура) та 

програм військово-патріотичного спрямування, покриття телерадіопрограмами 

територій, не покритих сигналом мовлення, створення та розвитку системи 

оповіщення населення Національна рада сприяє розвитку: 

місцевого мовлення; 

мовлення територіальних громад.”; 

2) у главі 2: 

у пункті 2.3 слова “Телерадіоорганізація, яка” замінити словами “Суб’єкт 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, який”; 

у пункті 2.4 слово “телерадіоорганізацій” замінити словами “суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення”; 

у пункті 2.5 слова “за результатами відкритих конкурсів” замінити 

словами “та видачі дозволів на тимчасове мовлення”; 

доповнити новими пунктами 2.6, 2.7 такого змісту: 

“2.6. Доступ населення до програм українських мовників на територіях, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 

(окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а 

також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією 

Автономної Республіки Крим, здійснюється на підставі видачі дозволів на 

тимчасове мовлення згідно з Законом України від 07 грудня 2017 року                    

№ 2244-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових 

дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та 

прикордонних районах України” та відповідно до Порядку видачі та 

анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку  

здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і 

радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на 

територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу 
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(далі – Порядок видачі дозволу), затвердженого рішенням Національної ради 

від 01 березня 2018 року № 288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 29 березня 2018 року за № 386/31838. 

2.7. Національна рада сприяє створенню та розвитку аудіо- та телеканалів 

мовлення, мереж мовлення військово-патріотичного спрямування.”; 

У зв’язку з цим пункти 2.6 – 2.9 вважати відповідно пунктами 2.8 – 2.11; 

3) главу 3 викласти в такій редакції: 

“3. Принципи та порядок переходу до цифрового ефірного 

телерадіомовлення 

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, DVB-H, DRM та Т-DAB відповідно. 

3.2. З метою розповсюдження 32 телепрограм для публічного приймання 

без абонентної плати діє загальнонаціональна мережа цифрового телемовлення 

у стандарті DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з чотирьох цифрових 

багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5. 

3.3. На підставі висновків УДЦР здійснюються заходи з реалізації проекту 

радіомовлення у цифровому стандарті DAB+ у м. Києві та в інших населених 

пунктах України з використанням потужностей державного оператора 

телекомунікацій Концерну РРТ. 

3.4. Національна рада вивчає питання впровадження цифрового 

радіомовлення у стандарті DRM у діапазоні середніх хвиль. 

3.5. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для 

забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного 

телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2. 

3.6. Національна рада аналізує інформацію, отриману від уповноважених 

органів/установ, щодо охоплення територій та населення цифровим сигналом, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF/paran11#n11
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зони невпевненого прийому та готує пропозиції для покращення покриття 

цифровим сигналом. 

3.7. Вимкнення аналогового телебачення відбувається з урахуванням 

необхідності: 

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. 

3.8. Для завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення 

Національна рада приймає рішення щодо втрати чинності відповідних ліцензій 

на мовлення в частині докладних характеристик каналу (мережі) мовлення у 

строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України. 

3.9. В останню чергу вимикаються визначені Національною радою канали 

мовлення на територіях, що межують з Російською Федерацією та тимчасово 

окупованими територіями України, та канали мовлення на територіях, де 

розповсюджуються програми НСТУ і телерадіоорганізацій місцевого 

мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, що передбачено 

додатком 3 до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного 

простору. 

3.10. Канали мовлення на територіях з особливим режимом мовлення 

відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року № 2244-XIII “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на 

мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних 

районах України” підлягають вимкненню згідно з Планом використання 

радіочастотного ресурсу. 

3.11. Національна рада сприяє здійсненню мовлення ліцензіатами місцевої 

категорії мовлення, які використовують аналоговий стандарт, але не отримали 

ліцензії на цифрове мовлення, якщо таке мовлення не створює завад 
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цифровому мовленню, шляхом створення місцевих цифрових каналів мовлення 

за наявності висновків УДЦР. 

3.12. У разі надходження висновків УДЦР Національна рада розглядатиме 

питання про створення додаткових мультиплексів та добудову діючих. 

3.13. Національна рада сприяє створенню місцевих цифрових каналів 

мовлення у стандарті DVB-Т/T2 з метою забезпечення цифровим телевізійним 

мовленням населення, що проживає  на території тимчасово окупованого 

Криму та непідконтрольних органам державної влади України територіях 

Донецької та Луганської областей, а також створенню загальнонаціонального 

мультиплексу з використанням потужностей державного оператора 

телекомунікацій Концерну РРТ у смузі частот метрового діапазону (174 – 230 

МГц). 

3.14. За результатами перепланування частотних виділень, передбачених 

для цифрового телевізійного мовлення,  з метою вивільнення смуги частот 

І цифрового дивіденду (790 – 862 МГц) створюватимуться мережі синхронного 

телевізійного мовлення у смузі частот 21 – 48 ТВК (470 – 694 МГц) після 

повного переходу на цифровий стандарт мовлення та припинення 

використання аналогових технологій. 

3.15. З метою реалізації прав телерадіоорганізацій на переоформлення 

чинних ліцензій у зв’язку з впровадженням цифрового телебачення 

Національна рада звертається до УДЦР щодо визначення вільного 

радіочастотного ресурсу, придатного для створення місцевих цифрових каналів 

мовлення у порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону 

України “Про радіочастотний ресурс України”, відповідно до пропозицій, 

наданих місцевими телерадіоорганізаціями. 

3.16. Національна рада за зверненням ліцензіатів переглядає розподіл 

програм у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 для 

загальнонаціонального покриття. 

3.17. За наявності вільних каналів, передбачених для розповсюдження 32 

телерадіопрограм для публічного приймання без абонентної плати, згідно з 



6 

пунктом 3.2 глави 3 розділу ІІ Плану розвитку, Національна рада проводить 

конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення. 

3.18. Конкурс на багатоканальне мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу для цифрових каналів мовлення оголошується 

Національною радою відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення”.  

Технічна розробка багатоканальних телемереж забезпечується визначеним 

Національною радою оператором багатоканальних телемереж відповідно до 

вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс. 

3.19. У разі наявності в багатоканальних телемережах цифрового 

мовлення MX-1, MX-2, MX-3 та MX-5 вільного ресурсу, не задіяного для 

потреб телемовлення згідно з пунктом 3.2 глави 3 розділу ІІ Плану розвитку, 

провайдер програмної послуги цих мереж може надавати програмні послуги 

після внесення відповідних змін до ліцензій. 

3.20. З метою безперешкодного доступу до програм ефірного цифрового 

мовлення їх розповсюдження здійснюється у відкритому доступі без 

застосування систем кодування, за винятком систем цифрового платного 

мовлення. 

3.21. Національна рада розглядає заяви мовників та ухвалює рішення про 

продовження ліцензій на ефірне мовлення з використанням аналогових 

телевізійних каналів відповідно до Плану використання радіочастотного 

ресурсу України. 

Строк дії таких ліцензій встановлюється відповідно до Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення”: “До прийняття Національною радою 

окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення 

аналогового телевізійного мовлення у регіоні, але не більше ніж на 7 років”. 

3.22. Національна рада здійснює консультації з органами державної влади 

з метою нормативного врегулювання питання щодо тарифів на 

телекомунікаційні послуги, що надаються для потреб телерадіомовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу. 
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3.23. Вивільнення частотного ресурсу від засобів аналогового та 

цифрового мовлення для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку 

четвертого покоління здійснюватиметься після повного переходу від 

аналогового до цифрового мовлення у строки, визначені Планом використання 

радіочастотного ресурсу, за наявності висновків УДЦР щодо вільного 

радіочастотного ресурсу для заміни діючих телевізійних каналів. 

3.24. 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. 

3.25. З урахуванням розвитку новітніх медіа-послуг Національною радою 

вивчається питання розвитку нових технологій, які сприяють створенню  

конкурентного середовища, дозволять реалізувати нові бізнес-можливості для 

мовників та провайдерів програмної послуги.”; 

4) у главі 6: 

у назві глави слово “Спрощення” виключити; 

 

3. У розділі ІІІ: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

“Регулювання у частині програмної концепції мовлення здійснюється 

відповідно до вимог проекту Доктрини інформаційної безпеки України, 

схваленого рішенням Ради Національної безпеки і оборони України від 29 

грудня 2016 року, введеної в дію Указом Президента України від 25 лютого 

2017 року № 47 у межах компетенції Національної ради та складається із:”; 

у підпункті 5 слова “антитерористичної операції” замінити словами 

“здійснення операції об’єднаних сил”; 

2) у пункті 2: 

абзац сьомий підпункту 2 викласти в такій редакції: 

“освітні передачі – передачі, спрямовані на розумово-пізнавальну і творчу 

діяльність з отриманням знань, умінь та навичок або їх удосконаленням у 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF#n11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF#n11
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різних галузях науки, техніки, культури, мистецтва тощо з метою 

максимального засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого 

застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці;”; 

3) у пункті 3: 

підпункт 3 після слова “соціально-політичні” доповнити словами “(в тому 

числі патріотичного спрямування)”; 

4) у пункті 5: 

підпункт 1 викласти в такій редакції: 

“1) моніторинг телерадіопростору з метою запобігання поширення 

необ’єктивної інформації, а також інформації, яка містить заклики до 

повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 

України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини;”; 

підпункт 5 викласти в такій редакції: 

“5) розроблення за участю громадськості порядку формування Переліку 

програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, сприяння 

розробці змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», які серед 

іншого передбачають механізм забезпечення прозорості і доступності 

інформації про кінцевих бенефіціарних власників, власників істотної участі та 

пов’язаних осіб телерадіоорганізацій, прозорості фінансування ліцензіатів;”; 

у підпункті 10 слова “антитерористичної операції” замінити словами 

“операцій об’єднаних сил”; 

підпункт 13 викласти в такій редакції: 

“13) сприяння розвитку телерадіомовлення та телекомунікаційної 

інфраструктури на територіях з особливим режимом мовлення, на 

прикордонних територіях, а також організації мовлення на територію 

Автономної Республіки Крим;”; 

доповнити пункт після підпункту 1 новим підпунктом 2 такого змісту: 
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“2) моніторинг телерадіопростору з метою запобігання поширення фільмів 

і передач, учасниками створення яких є іноземні громадяни, які внесені 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв, до Переліку осіб, що створюють 

загрозу національній безпеці, який передбачений статтею 15 Закону України 

“Про кінематографію”. 

У зв’язку з цим підпункти 2 – 19 вважати відповідно 3 – 20. 

 

4. У додатку 1:  

у пункті 6 цифру “10” замінити цифрою “9”; 

у пункті 7 цифри “716”, “201” замінити цифрами “682”, “217”; 

у пункті 8 цифру “97” замінити цифрою “96”. 

 

5. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається. 

 

6. Доповнити План розвитку новим додатком 3, що додається. 

 

 

Начальник управління  

радіочастотного ресурсу 

та технічного контролю    /підпис/  Т. Мироненко 


