
Проект  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

за результатами слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики на тему:  

«Про забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окуповані 

та прикордонні території України» 2 квітня 2021 року 

 

Проаналізувавши інформацію щодо проблем, завдань та правових інструментів 

організації і забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово 

окупованих територіях, викладену у доповідях, пропозиції і зауваження учасників 

обговорення, відомості щодо реалізації центральними органами виконавчої влади 

рекомендацій Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної 

Ради України восьмого скликання за результатами виїзних засідань Комітету у 

Донецькій і Луганській областях 5-7 червня 2016 року та 15 червня 2017 року, а також 

робочої поїздки до Одеської області від 11-12 вересня 2017 року, а також матеріали 

щодо ситуації із забезпеченням прав громадян України, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях АР Крим та м. Севастополя, в окремих районах Донецької і 

Луганської областей, а також у прикордонних районах України, на доступ до 

суспільно-важливої, об’єктивної інформації про Україну і світ, надані Міністерством з 

питань реінтеграції окупованих територій України, Міністерством культури та 

інформаційної політики України, Міністерством оборони України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Українським державним центром радіочастот, Донецькою і Луганською 

обласними військово-цивільними адміністраціями, державними адміністраціями 

областей, території яких є прикордонними, асоціаціями телерадіоіндустрії, експертами 

та громадськими організаціями у галузі медіа, учасники слухань зауважують наступне. 

Інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій (далі - ТОТ) АР 

Криму, м. Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей, 

налагодження кризових комунікацій з громадянами України, змушеними жити 

тривалий час в окупації, повинні стати головним інструментом у реалізації державної 

стратегії деокупації ТОТ  та повернення українських громадян.  

Уряд України, медіа, громадянське суспільство зобов’язані постійно, 

цілеспрямовано, фахово, використовуючи міжнародний досвід і підтримку, вести 

боротьбу за «мізки» і «душі» наших співгромадян на окупованих територіях, 

ментально прихиляти до України молодь, яка виростає у повній інформаційній ізоляції,  

у полоні наративів російської пропаганди.  

Відновлення інфраструктурних можливостей та вирішення завдань щодо 

створення цікавого і важливого для аудиторії окупованих територій контенту – маяки 

дорожньої карти інформаційного повернення України на ТОТ.  
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За сім років війни Кремля проти України, у якій російська пропаганда стала 

найефективнішою зброєю масового ураження, центральні органи виконавчої влади 

України, відповідальні за інформаційну політику та інформаційну безпеку, не зуміли 

консолідувати зусилля, ресурси та забезпечити симетричний до викликів, стратегічно 

вивірений алгоритм дій владних інститутів з подолання наслідків військової та 

інформаційної агресії.   

Натомість були допущені серйозні помилки і прорахунки, які працюють проти 

національних інтересів України.  Це насамперед рішення Кабінету Міністрів України 

про відключення  у 2018 році на всій території України аналогового телевізійного 

мовлення без проведеної перевірки реального покриття населених пунктів сигналом 

провайдера загальнодержавної мережі цифрового ефірного мовлення  ТОВ «Зеонбуд», 

яке не відповідає ліцензійним умовам; рішення правління Національної суспільної 

телерадіокомпанії України про припинення з червня 2018 року мовлення 

«Українського радіо» у середньохвильовому діапазоні, яке охоплювало сигналом всю 

територію України та не відновлене досі в попередніх обсягах; законодавче рішення 

про роздержавлення друкованих засобів масової інформації, без врахування нагальних 

потреб для оборони країни, що призвело до закриття обласних та місцевих газет у 

Луганській і Донецькій областях, де відповідні ради з об’єктивних причин не могли 

проводити сесії і приймати рішення про вихід із засновників, а обласні військово-

цивільні адміністрації не мають правових підстав фінансувати випуск газет. З цієї ж 

причини Міністерство оборони України в умовах війни припинило випуск  газети 

«Народна армія»  та журналу «Військо України». 

Довершує картину деструктивних для інформаційної безпеки України рішень і 

дій кодування супутникового мовлення найбільш рейтингових телеканалів чотирьох 

медіагруп, здійснене у 2020 році за сприяння Національної ради та всупереч 

директивам чинного на той момент пункту 5.5. Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору України.  

Міжвідомча розпорошеність управлінських функцій і ресурсів в умовах війни не 

сприяли оперативному вирішенню нагальних проблем інформаційної сфери. Ми досі 

не спромоглися відновити потенціал втраченої на ТОТ інфраструктури телевізійного і 

радіомовлення, зокрема, спорудити нові висотні вежі та наростити висоту діючих, що 

дозволило б встановлювати потужні передавачі ефірного мовлення та забезпечити 

повне і якісне покриття сигналом окупованих районів Донецької і Луганської областей, 

а також північної частини АР Крим.  

Наразі не розпочата реконструкція вежі у місті Покровську, підняття її до 180 

метрів, яка повинна була завершитися ще у 2017 році і забезпечити сигналом 

українських мовників територію у радіусі 100 кілометрів, включно з Донецьком. 

Аналогічна ситуація з відбудовою частково зруйнованого обстрілами передавального 

центру у Попасній на Луганщині. Будівельно- монтажні роботи по спорудженню на 

заміну Попасненській нової 150 метрової вежі у смт Камишуватка зупинилися на рівні 

фундаменту.  
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Через це на значних територіях підконтрольної Уряду частини Донецької та 

Луганської областей домінують російські федеральні та фінансовані Москвою 

сепаратистські телеканали і радіостанції.  

Захоплені окупантами радіочастоти у АР Крим, Донецькій і Луганській областях, 

які за міжнародним правом є власністю України, що підлягає захисту у міжнародних 

організаціях і міжнародних судах, 7 років безкарно використовує держава–агресор для 

поширення федеральних та маріонеткових місцевих телерадіоканалів без санкційних 

наслідків для таких «медіа».  

Не створена на рівні законодавства система державної підтримки регіональних і 

місцевих медіа, які працюють для аудиторій тимчасово окупованих територій 

Автономної Республіки Крим, окремих районів Донецької і Луганської областей та 

мешканців районів, що прилягають до лінії розмежування. 

 Бюджетні ресурси з цільовим призначенням на зміцнення інформаційної 

безпеки упродовж багатьох років використовувалися неефективно. 

З огляду на зазначене, учасники комітетських слухань р е к о м е н д у ю т ь :  

 

І. Верховній Раді України: 

1. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 85 Конституції України 

розглянути питання про засади інформаційної політики України в умовах збройної 

агресії Російської Федерації з попереднім обговоренням комплексу проблем 

інформаційної безпеки у форматі відповідних парламентських слухань.   

2. Забезпечити у 2021 році проведення системної реформи медійного 

законодавства, (на базі проекту Закону України «Про медіа», реєстр. № 2693-д 

від 02.07.2020 р.), приведення його у відповідність до сучасного технологічного 

розвитку галузі, вимог і стандартів Європейського Союзу, новітніх викликів гібридної 

війни. 

3. Встановити на законодавчому рівні механізми державної підтримки засобів 

масової інформації, організацій, інших суб’єктів інформаційної діяльності, у тому 

числі соціальних медіа, незалежно від форми власності, які на постійній основі 

забезпечують виробництво контенту і мовлення на тимчасово окуповані, прилеглі до 

зони конфлікту та прикордонні території України, передбачивши процедури надання 

інституційної підтримки (в частині забезпечення доставки сигналу, орендної плати, 

оплати праці тощо) та підтримки на конкурентних засадах для створення контенту, за 

умови дотримання вимог щодо прозорості, законності та ефективності використання 

бюджетних коштів та відповідності встановленим критеріям. 

 

ІІ. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 

політики: 

1. У межах контрольної функції здійснювати моніторинг та вживати всіх 

необхідних заходів задля належної реалізації цих рекомендацій.  
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2. Розглянути питання про внесення змін до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» у частині уточнення визначення терміну «території з особливим 

режимом мовлення», доповнення абзацу сімдесят другого частини першої статті 1 

словами «та прикордонні райони, що межують з територією держави агресора, у яких 

шляхом наземного ефірного мовлення поширюються програми держави-агресора».  

3. Ініціювати зміни до Закону України «Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації», передбачивши норму щодо 

непоширення дії цього Закону (до завершення ООС і ще два роки по тому) на видання 

Міністерства оборони України та низку місцевих видань Донецької і Луганської 

областей, які з об'єктивних причин не змогли завершити процес роздержавлення.  

4. Ініціювати внесення змін до Закону України «Про національну безпеку» 

шляхом доповнення глосарію визначенням інформаційного простору як невід’ємної 

складової простору ведення бойових дій відповідно до Концепції НАТО 

«Strategic Information warfare» та визначенням терміну «інформаційного 

домінування», як ключового індикатора інформаційної безпеки країни, як основи для 

масштабного поширення державницьких наративів серед населення і Збройних Сил на 

території держави та за її межами. 

 

ІІІ. Кабінету Міністрів України: 

1. Ухвалити державну цільову програму забезпечення стабільного українського 

мовлення на тимчасово окуповані, прилеглі до зони конфлікту та прикордонні 

території України на 2022-2024 роки, передбачивши відповідні видатки у проектах 

державного бюджету на зазначені роки. У цій цільовій програмі передбачити, зокрема, 

заходи щодо: 

 аналізу ефективності системи управління інформаційною сферою держави 

(органів влади, регуляторів тощо), стану законодавчого та нормативно-

правового забезпечення актуальних потреб захисту інформаційного суверенітету 

України в особливий період; 

 оцінки необхідності проведення реформ з метою усунення дублювання функцій, 

забезпечення гнучкості та швидкості прийняття рішень щодо захисту держави 

від інформаційних загроз, відсічі інформаційній агресії, підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів та якості інформаційного 

забезпечення громадян; 

 створення та регулярного оновлення бази даних («паспортів мовлення») у розрізі 

громад, що знаходяться на прикордонних та прилеглих до зони конфлікту 

територіях, яка містила би інформацію про реальний стан телерадіомовлення 

(інфраструктури, суб’єктів мовлення, у тому числі – щодо впливу мовлення 

інших держав на території України), діяльність операторів програмної послуги, 

характер споживання інформаційних продуктів місцевою аудиторією; 

 посилення спроможності, розвиток проектних та науково-дослідних структур у 

сфері телерадіомовлення; 
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 розбудови мовлення на середніх хвилях (модернізацію інфраструктури 

передавальних центрів на основі сучасних технічних та технологічних рішень, 

збільшення економічної ефективності, збільшення кількості та підвищення 

якості контенту); 

 стабілізації фінансового стану, розвитку інфраструктури КРРТ, розбудови на 

базі КРРТ державного мультиплексу цифрового ефірного наземного 

телевізійного мовлення МХ-7; 

 забезпечення доступу мешканців ТОТ до супутникового мовлення рейтингових 

українських каналів шляхом декодування сигналу, створення некодованих 

аналогів каналів, а також державної супутникової платформи (слоту) для 

трансляції некодованого сигналу; 

 забезпечення розробки норм проектування, будівництва та прийому в 

експлуатацію радіотелевізійних передавальних об’єктів; 

 встановлення технічних вимог до декодерів супутникових платформ (Viasat, 

XtraTV тощо), які б унеможливлювали прийом заборонених в Україні каналів 

держави-агресора; 

 проведення необхідних досліджень та здійснення економічних розрахунків з 

метою створення оптимальної системи альтернативних каналів доставки сигналу 

(розвиток кабельних мереж, соціальні супутникові пакети тощо) і забезпечення 

доступу до українського мовлення населенню територій, найбільш вразливих 

для впливу ефірного мовлення інших держав (умовна 20/30-км зона уздовж 

державного кордону, лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, 

адміністративного кордону з АР Крим); 

 блокування мовлення держави-агресора та іншого мовлення, яке порушує 

інформаційний суверенітет України.  

2. Опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік», у яких передбачити збільшення фінансування підтримки 

телерадіомовників, які здійснюють мовлення на ТОТ та прилеглі до зони конфлікту 

території, до 100 млн. грн. 

3. Визначити джерела фінансування побудови у 2021 році на базі Концерну РРТ 

державної мережі ефірного наземного цифрового телебачення МХ-7 у смузі частот 

метрового діапазону для забезпечення максимального можливого покриття території 

України сигналом стандартної якості відповідно до Плану заходів з впровадження в 

Україні цифрового телерадіомовлення, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26.10.2016 № 788-р. , та модернізації радіопередавальних 

центрів середньохвильового діапазону. 

4. Провести реорганізацію системи управління у сфері інформаційної політики та 

інформаційної безпеки, скоротити кількість державних структур, задіяних у цьому 

процесі, та визначити головну структуру, відповідальну за стан інформаційного 

забезпечення держави. 

5. Передати у підпорядкування міністерству, відповідальному за інформаційну 

безпеку, Концерн РРТ та Український науково-дослідний інститут телебачення і 

радіомовлення (УНДІРТ), а також ТО «Всесвітня служба радіомовлення України» з 
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відновленням ефірного радіомовлення середньохвильового та супутникового 

мовлення. 

6. Розглянути питання про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» у частині фінансового забезпечення закупівлі новітніх 

систем радіоелектронної боротьби, блокування радіосигналів з передавачів, 

розміщених на непідконтрольних територіях.  

7. Напрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження на період 

проведення ООС спеціального податкового режиму для ДП Концерн РРТ (сплати ПДВ 

для Донецької та Луганської філій) з метою забезпечення підприємства, 

відповідального за інформаційну безпеку, обіговими коштами для вирішення проблем 

відновлення інфраструктури забезпечення мовлення у Донецькій і Луганській 

областях, а також у прикордонних регіонах України.  

8. З метою стимулювання розвитку мереж кабельного  телебачення у населених 

пунктах, розташованих на територіях районів, що прилягають до лінії розмежування у 

Донецькій і Луганській областях, а також у прикордонних районах України, внести 

зміни 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, яка затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №412, де передбачити зменшення на 70% 

ліцензійного збору для провайдерів програмної послуги, які працюють у Донецькій і 

Луганській областях та у прикордонних районах України.  

9. Визначити джерела фінансового забезпечення будівництва локальних 

мультиплексів для місцевих ТРО у населених пунктах, де відсутнє покриття ТОВ 

«Зеонбуд», на підставі рекомендацій Національної ради щодо організації місцевого 

цифрового мовлення. 

10. Реалізувати загальнодержавну інформаційну кампанію з популяризації 

українських мовників у районі проведення Операції об’єднаних сил та на 

прикордонних територіях. 

11. Опрацювати питання про внесення змін до Закону України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж», зокрема передбачити зменшення у два рази граничного 

розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу для всієї України 

і нульовий коефіцієнт для територій, де шляхом наземного ефірного аналогового 

та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора (ч. 7 ст. 17 

Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики 

з метою розвитку телекомунікаційних мереж»).  

12. У законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021рік» передбачити кошти на інституційну фінансову підтримку 

наземної інфраструктури доступу до українського телебачення на територіях, де 
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шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються 

програми держави-агресора у розмірі 27 млн. грн. 

 

ІV. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій: 

1. Розробити з урахуванням пропозиції місцевих та регіональних 

телерадіомовників Донецької та Луганської областей державну програму підтримки та 

розвитку інформаційного простору тимчасово окупованих територій та прилеглих 

регіонів, яка передбачатиме ефективні форми організаційної та матеріально-технічної 

підтримки локальних медіа. 

2. Сприяти координації роботи місцевої влади та місцевих медіа, в тому числі – 

шляхом поширення якісних прес-релізів, налагодження роботи прес-служб органів 

місцевої влади, а також проведення роз’яснювальної роботи з працівниками органів 

місцевої влади щодо доцільності своєчасного поширення інформації про їх діяльність 

у місцевих медіа, в першу чергу – шляхом надання їм інтерв’ю, коментарів та іншої 

інформації, проведення прес-конференцій, належної акредитації журналістів на 

публічних заходах. 

3. Розглянути питання щодо доцільності запровадження супутникового мовлення 

локальних українських телерадіоорганізацій, а також можливості надання субсидій на 

оплату телекомунікаційних послуг. 

4. Сприяти звільненню мовників, які працюють на ТОТ та прилеглі регіони, від 

сплати ліцензійного збору протягом наступного строку дії ліцензії (за аналогією зі 

звільненням від його сплати за мовлення на підставі тимчасових дозволів). 

5. Сприяти наданню соціальних пільг та гарантій працівникам медіа, які 

працюють на ТОТ та прилеглі регіони. 

6. Звернути увагу на доцільність збільшення кількості культурних заходів в цих 

регіонах та їх висвітлення в медіа. 

7. У бюджетних призначеннях на підтримку медіа, які працюють на ТОТ  та 

прикордонні території, передбачити  фінансування мовлення радіо і телестанцій в 

інтернеті, розвиток додатків для мобільних приладів, а також публікацію контенту (в 

тому числі подкастів) на загальнодоступних аудіо та відеоплатформах.  

8. Сприяти жанровому і тематичному різноманіттю контенту, що призначений для 

громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, який повинен включати 

розважальну і пізнавальні складові. Щоби урізноманітнювати і робити більш цікавим 

такий контент влада має створювати умови для обміну контенту між окремими 

мовниками, які мовлять на різних територіях. 

9. Забезпечити можливість участі на конкурсних засадах місцевих 

телерадіоканалів у програмах розвитку системи телерадіомовлення у районах, 

прилеглих до лінії розмежування, а також сприяти їх участі у програмах міжнародної 

технічної допомоги щодо модернізації місцевих ТРК.  
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V. Міністерству культури та інформаційної політики України: 

1. З метою забезпечення фінансової спроможності незалежних медіа, котрі 

мовлять на Донбасі в умовах відсутності рекламного ринку, сприяти створенню 

можливості диверсифікації джерел фінансування їхньої діяльності. 

2. Сприяти підвищенню технічної та кадрової спроможності місцевих медіа через 

організацію тренінгів для журналістів, допомогу в отриманні грантової підтримки 

місцевих ЗМІ, сприяння в укладанні угод регіональних мовників з провідними 

загальнонаціональними телеканалами про безоплатне надання актуального контенту, 

резонансних сюжетів і передач з метою поліпшення інформаційного мовлення на 

тимчасово окуповані території, збільшення обсягів російськомовного проукраїнського 

контенту, його поширення на тимчасово окупованих та прилеглих до лінії 

розмежування територіях. 

3. Відновити державне замовлення регіональним медіа усіх форм власності, які 

працюють у Донецькій та Луганській областях, у прикордонних районах України на 

виготовлення друкованого, аудіовізуального українського контенту на теми військово-

патріотичного виховання. 

4. Забезпечити регіон дитячими ЗМІ з патріотичним контентом, адресованим 

відповідній читацькій аудиторії. 

5. Замовити УНДІР дослідження ефективності технології середньохвильового 

мовлення. У разі позитивних висновків розглянути питання про надання державної 

підтримки радіостанціям, які готові таке мовлення здійснювати. 

6. Розглянути питання про відкриття сучасного поліграфічного підприємства на 

підконтрольній українському Уряду території Луганської області. 

 

VІ. Раді національної безпеки і оборони України: 

1. Актуалізувати Доктрину інформаційної безпеки України, уточнивши її 

положення з врахуванням накопиченого досвіду. 

2. Спрямувати зусилля Центру протидії дезінформації на нейтралізацію 

деструктивних впливів держави-агресора на прикордонних та прилеглих до зони 

конфлікту територіях. 

3. Вжити заходів для проведення об’єктивної перевірки виконання провайдером – 

монополістом загальнонаціональної мережі цифрового наземного ефірного 

телевізійного мовлення - ТОВ «Зеонбуд» ліцензійних умов і зобов’язань щодо 

забезпечення цифровим мовленням 95 % населення України; у разі виявлення 

порушень – вжити заходів для захисту прав громадян та національних інтересів в 

інформаційній сфері. 

4. Для забезпечення доступу громадян України, які проживають на окупованих 

територіях АР Крим, Донецької і Луганської областей до суспільно важливої 

інформацій про Україну і світ, розширення присутності України в інформаційному 
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полі ТОТ розглянути питання про доцільність декодування супутникового мовлення 

загальнонаціональних українських телеканалів.  

5. Проаналізувати правомірність та безпекову складову рішень посадових осіб 

правління АТ «НСТУ» про: 

припинення з червня 2018 року трансляцій програм «Українського радіо» у 

середньохвильовому діапазоні з передавальних центрів у Таранівці Харківської обл., 

150 кВт, Лучі Миколаївської обл, 400 кВт, Ізмаїлі Одеська обл., 10 кВт та у Чернівцях, 

25 кВт, які забезпечували покриття сигналом усієї території України, включно з 

прикордонними районами;  

припинення у 2019 році телевізійного мовлення НСТУ в аналоговому форматі на 

територіях Донецької і Луганської областей та у прикордонних районах Харківської, 

Сумської і Чернігівської областей, де відсутнє цифрове мовлення;  

відмову поширювати сигнал телеканалів НСТУ у локальних цифрових 

мультиплексах, збудованих на підконтрольній території Донецької і Луганської 

областей;  

перенесення частини передавачів НСТУ з висотних радіотехнічних об’єктів 

державного оператора Концерну РРТ на непристосовані для цілей радіомовлення 

споруди, як от заводські  труби та дахи багатоповерхівок з суттєвою втратою території 

поширення сигналу стандартної якості. 

6. Провести спеціальне засідання РНБОУ щодо розгляду ситуації, оцінки ризиків 

і загроз та ухвалення рішень з метою забезпечення стабільного українського мовлення 

на тимчасово окуповані, прилеглі до зони конфлікту та прикордонні території України. 

  

VІІ. Службі безпеки України: 

1. Підготувати пропозиції щодо запровадження санкцій до: 

телерадіоорганізацій, операторів, провайдерів програмної послуги держави-

агресора та підконтрольних їй медіа, що беруть участь або сприяють терористичній 

діяльності, у першу чергу тих, які незаконно використовують український 

радіочастотний ресурс та кабельні мережі на ТОТ; 

федеральних телерадіокомпаній держави-агресора, ретрансляція яких 

здійснюється на незаконно захоплених українських частотах; 

онлайн-платформ, які здійснюють ретрансляцію заборонених в Україні каналів 

держави-агресора. 

2. Вжити заходів щодо інформування міжнародних організацій, партнерів 

України про незаконне захоплення і використання Російською Федерацією 

українського радіочастотного ресурсу з метою введення міжнародних санкцій проти 

відповідних мовників та пов’язаних з ними фізичних осіб. 

3. Разом з Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції 

України вжити заходів для притягнення держави-агресора до відповідальності у 
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міжнародних судових інстанціях за незаконне захоплення українського 

радіочастотного ресурсу та відшкодування заподіяної Україні шкоди.  

  

VІІІ. Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформатизації 

України: 

1. Розглянути питання доцільності дотримання обмежень потужності передавачів 

на прикордонних територіях в умовах постійних порушень таких обмежень з боку 

Російської Федерації. 

2. Задіяти резервні потужності каналів мовлення Концерну РРТ для збільшення до 

10 кількості телевізійних програм українських мовників, які можуть приймати жителі 

міст Краматорська та Гірняка. 

3. Забезпечити побудову на базі Концерну РРТ  та введення у дію до кінця 2021 

року державного мультиплексу цифрового наземного ефірного телевізійного мовлення 

МХ-7.  

 

ІХ. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: 

1. Внести зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного 

простору з урахуванням завдань забезпечення стабільного українського мовлення на 

тимчасово окуповані та прикордонні території України.  

2. Вжити заходів для забезпечення доступу населення на ТОТ до некодованого 

супутникового сигналу національних телерадіоорганізацій. 

3.Забезпечити виконання зобов’язань ліцензіатами щодо відновлення аналогового 

телевізійного мовлення у прикордонних та прилеглих до лінії розмежування районах з 

урахуванням реальних потреб населення цих територій.  

4. Разом з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій 

напрацювати та запропонувати учасникам ринку кабельного телебачення ефективні 

стимули до розширення кабельних мереж та створення нових у містечках і селищах 

Луганської і Донецької областей, у прикордонних районах України.  

5. Вирішити питання щодо забезпечення доступу до цифрового телевізійного 

сигналу багатоканальної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД» жителів міста Очаків та 

прикордонної території Миколаївської області шляхом встановлення додаткової 

передавальної станції. 

5. Замовити УДЦР прорахунок радіочастот для організацій місцевого мовлення у 

Волинській області. 

6. Розглянути питання надання Центральній телерадіостудії Міноборони, яка є 

ліцензіатом радіостанції «Армія ФМ», ліцензії на мовлення в діапазоні середніх хвиль 

на технічних засобах Концерну РРТ, розташованих у таких населених пунктах у с. Луч 

Вітовського району Миколаївської області – 972 Кгц (500 кВт); с. Красне 

Золочівського району Львівської області – 936 кГц  (500 кВт);  
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 с. Часів Яр Донецької області – 873 кГц (50 кВт); с. Коритняни Ужгородського району 

Закарпатської області – 675 кГц (50 кВт). 

  

Х. Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України: 

Провести перевірку ефективності використання коштів Державного бюджету 

України, виділених на програми зміцнення  інформаційної безпеки та інформаційного 

суверенітету України у 2015-2020 рр., а також на інші бюджетні програми, що 

передбачали підтримку телерадіомовників, які здійснюють мовлення на тимчасово 

окуповані, прикордонні та прилеглі до зони конфлікту території 

 

ХІІ. Луганській, Донецькій обласним військово-цивільним адміністраціям: 

1. Створити зони синхронного телевізійного мовлення: 

у Луганській області, розмістивши передавачі на об’єкті ТОВ «Водафон - Україна» 

у Станиці Луганській, РТС «Бахмутівка» та РТПС «Комишуваха»; 

у Луганській та Донецькій областях, об’єднавши передавачі на РТПС 

«Комишуваха», РТС «Костянтинівка», РТС «Бахмут», РТС «Краматорськ» та РТС 

«Маріуполь» із використанням загальнонаціонального мультиплексу МХ-2, 

оператором якого є ТОВ «Зеонбуд» (42 ТВК). 

2. Сприяти диверсифікації угод на висвітлення діяльності органів місцевої влади 

за рахунок розширення кола їх виконавців, а також сприяти розширенню кола місцевих 

медіа, які отримують фінансову підтримку від органів місцевої влади. 


