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Кабінет Міністрів України
Токмацька міська рада
вул. Революційна, 45, м. Токмак,
Запорізька обл., 71700

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відповідно до
листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.09.20і 8 № 17560/0/2-і 8
розглянув звернення Токмацької міської ради від 11.09.2018 № 434 та інформує.
Законом України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено, що
канали і мережі цифрового мовлення створюються і територіально змінюються
виключно за рішеннями Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення (далі - Національна рада). За замовленням Національної ради
Український державний центр радіочастот розробляє висновки щодо
можливості‘т а у ivfoB користування радіочастотним ресурсом України для потреб
цифрового мовлення, на підставі яких регуляторний орган приймає рішення
щодо створення нових або розширення діючих цифрових телемереж.
Згідно з рішеннями Національної ради, прийнятими в 2011 році,
ТОВ «Зеонбуд» розбудувало 4 загальнонаціональні цифрові телемережі
(мультиплекси). У Запорізькій області передавальні станції встановлені в 5-ти
населених пунктах, а саме: м. Мелітополь (потужність 1,0 кВт), м. Запоріжжя
(0,5 кВт), смт Більмак (0,5 кВт), м. Оріхів (0,2 кВт), м. Бердянськ (0,1 кВт). За
даними ТОВ «Зеонбуд», м. Токмак охоплюється сигналами передавачів,
розміщених у м. Мелітополі, але у деяких районах міста їх прийом ускладнений
через особливості рельєфу місцевості.
Проблеми щодо відсутності або невпевненого прийому програм цифрового
телебачення та шляхи їх вирішення розглядаються Національною радою спільно
з іншими органами влади у межах Міжвідомчої координаційної групи з
упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, яка діє при
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту' інформації
України. Зокрема, проводиться робота з визначення «білих плям» і
напрацьовуються варіанти щодо їх усунення.
Забезпечити належне покриття м, Токмак цифровим мовленням можливо
шляхом створення загальнонаціональної цифрової меоежі Концеону РРТ.
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частотний ресурс для якої вже прораховано. У Запорізькій області передавачі
планується встановити в мм. Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Токмак,
смтБільмак, Новомиколаївка, Чернігівка, с. Велика БІлозерка. На сьогоднішній
день Національною радою вивчається питання щодо оголошення конкурсу з
розбудови цієї телемережі.
Крім цього, зазначену проблему можна вирішити шляхом створення
локального цифрового мультиплексу за прикладом Донецької, Луганської,
Одеської та Херсонської областей. Для реалізації такого проекту зацікавлені
суб’єкти господарювання мають подати до Національної ради заяву
встановленого зразка стосовно прорахунку частотного ресурсу у визначених
населених пунктах Запорізької області.
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