РЕЗОЛЮЦІЯ
робочої наради
«ЗАХИСТ ПРАВ МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЙ
В ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»
1 квітня 2011 року, м. Київ
21-25 березня 2011 року на регіональних нарадах з питань впровадження цифрового
телебачення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі Національна рада) повідомила про намір оголосити у квітні 2011 року конкурс на мовлення в
цифрових наземних багатоканальних мережах МХ-1, 2, 3 та 5.
За результатами обговорення цієї інформації учасники робочої наради «Захист прав місцевих та
регіональних телерадіокомпаній в процесі переходу на цифрове телебачення»
РЕКОМЕНДУЮТЬ:
1. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення:
1) Вважати необхідною умовою для оголошення конкурсу готовність багатоканальних мереж
до трансляції телепрограм на каналах, на які оголошується конкурс, а саме - завершення
міжнародної координації частот, отримання провайдером програмної послуги висновків щодо
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, а також завершення
пусконалагоджувальних робіт передавального обладнання.
2) Зобов’язати провайдера програмної послуги до оголошення конкурсу оприлюднити публічну
пропозицію (оферту) про укладання договорів з телекомпаніями під умовою отримання ними
ліцензій на мовлення в ресурсі багатоканальної мережі МХ 1, 2, 3 або 5 у формі:
 типового договору між провайдером програмної послуги та телекомпанією;
 цін (тарифів) на поширення телепрограм, визначених з дотриманням вимог
антимонопольного законодавства.
3) Оприлюднити цю інформацію на офіційному сайті Національної ради та включити до
оголошення про конкурс в розділі "Відомості про канал (канали) багатоканальної телемережі, з
використанням яких здійснюється мовлення».
Також зазначити в цьому розділі інформацію про частку в ресурсі мультиплексу, призначену
для поширення кожного каналу.
4) З метою забезпечення прав чинних ліцензіатів, конкурс на мовлення в цифрових наземних
багатоканальних мережах (мультиплексах) МХ-1, 2, 3 та 5 має проводити в два етапи:
 1 етап – проведення конкурсу між телекомпаніями, які мають чинні ліцензії на аналогове
ефірне мовлення;
 2 етап – проведення конкурсу на канали, на які не було подано жодної заявки на
першому етапі, між компаніями, які не мають чинних ліцензій на аналогове ефірне
мовлення.

5) З огляду на те, що значну частину аудиторії державних, регіональних та місцевих
телекомпаній складають малозабезпечені верстви населення, які отримають доступ до
цифрового телебачення пізніше, ніж ті громадяни, яки здатні придбати сучасні телевізори або
тюнери за власний кошт, визначити термін початку мовлення у багатоканальній мережі МХ-5
через 1 рік після початку мовлення у багатоканальних мережах 1, 2 і 3.
6) Оскільки цифрова наземна багатоканальна мережа МХ-5 призначена для поширення програм
державних телекомпаній, а також регіональних і місцевих телекомпаній, функціонування яких
забезпечує плюралізм аудіовізуальних ЗМІ в Україні, протягом перехідного періоду (2001-2015
роки) забезпечити фінансування витрат на її обслуговування за рахунок державного бюджету,
за виключенням витрат на доставку програм регіональних та місцевих телеорганізацій до
станції мультиплексування.
7) Беручи до уваги те, що перехід на цифрове телебачення здійснюється не за ініціативою
населення та мовників, а відповідно до міжнародних угод, укладених Урядом, передбачити
фінансування за рахунок державного бюджету:
 проведення інформаційної кампанії для споживачів;
 забезпечення доступу до цифрового телебачення малозабезпечених верств населення.
2. Незалежній Асоціації телерадіоМовників:
1) Довести до відома Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
рекомендації учасників наради.
2) Для обговорення підходів до переведення регіонального та місцевого телебачення на цифрові
стандарти ініціювати проведення офіційної зустрічі членів Національної ради, керівництва
Держкомтелерадіо, членів Комітету Верховної ради України з питань свободи слова та
інформації і членів правління НАМ із запрошенням на цю зустріч представників оператора
телекомунікацій та провайдера програмної послуги багатоканальної мережі МХ-5.

