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безпеки України”

Воробієнко П.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

РЕКТОРА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВЯЗКУ ІМ.

О.С.ПОПОВА

Шановні колеги!

Я радий привітати Вас з початком конференції, присвяченій обговоренню

стратегії впровадження в Україні цифрових технологій мовлення на загально-

національному, регіональному та місцевому рівні.

Мовлення в Україні є найбільш розвинутим та суспільно-значимим засо-

бом розповсюдження інформації, тому впровадження в життя цифрових тех-

нологій мовлення з можливістю реалізації усіх переваг представляється особ-

ливо важливим та невідкладним завданням.

У сучасному світі мовлення стало найважливішим засобом масової інфо-

рмації, впливаючим на духовний розвиток суспільства, економічне зростання,

соціальну стабільність і розвиток інститутів цивільного суспільства. Вплив

мовлення на політичний і соціальний клімат сучасної України величезний. Бу-

дучи складовою частиною культури країни, мовлення впливає на збереження

мови, традицій, формування шкали духовних цінностей суспільства. Мережі

мовлення виконують функцію однієї з основних систем сповіщення населення

про надзвичайні ситуації, природні і техногенні катастрофи. Мовлення слу-

жить могутнім інструментом міжнаціонального спілкування, діалогу культур і

релігій.

Окрім соціального, культурного і інформаційного компоненту, мовлення

є важливим чинником економіки і науково-технічного потенціалу країни.

Перехід на цифрове мовлення є практичним кроком щодо  вступу Украї-

ни до Європейського інформаційного простору і є найбільш ефективним засо-

бом вирішення комплексних проблем багатопрограмного мовлення, передачі

великих обсягів цифрових даних, масової інтерактивності, а також ряду задач
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мультимедіа і інших служб, з наступною інтеграцією в єдину інформаційну

систему.

Перехід на цифрові системи мовлення забезпечить:

– підвищення якості та розширення номенклатури послуг в області мо-

влення і зв'язку, які надаються населенню;

– підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу, ви-

вільнення частини його для розвитку нових радіослужб, виконання

міжнародних обов’язків;

– зменшення енергоспоживання радіоелектронної апаратури та елект-

ромагнітного навантаження на населення;

– створення передумов для вітчизняного виробництва нових видів при-

ймальної і передавальної апаратури, що дозволить завантажити підп-

риємства промисловості і надати нові робочі місця.

В Україні вже зроблено конкретні кроки з відповідної координації зусиль

центральних органів виконавчої влади, наукових організацій та промислових

підприємств, операторів зв’язку і телерадіокомпаній. Так, Кабінетом Міністрів

затверджено нову Національну таблицю розподілу радіочастот України, що

визначає перелік та умови застосування діючих і перспективних для впрова-

дження радіотехнологій. Урядом України розроблено Концепцію Державної

цільової програми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні. Во-

на стала основою розробки державної цільової Програми впровадження циф-

рового телерадіомовлення в Україні з визначенням комплексу правових, орга-

нізаційних, фінансових та технічних заходів, проект якої наразі переданий на

затвердження до Кабінету Міністрів України.

Обговорення на конференції широкого кола питань щодо стратегії пере-

ходу на технології цифрового мовлення і прийняття відповідних рішень є важ-

ливою складовою зусиль, направлених на технічний прогрес в цьому напрям-

ку.

Я бажаю учасникам конференції плідної роботи і успіхів в усіх напрямках

її роботи.
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Wood D.,

European Broadcasting Union

CURRENT PROBLEMS OF CHOICE DIRECTION FOR THE DIGITAL

TELEVISION TRANSITION

The digital transition, scheduled to take place between now and 2012, is one

of the most complex decisions radio regulatory bodies and broadcasters have

ever had to face. There is unlikely ever to be such a major opportunity to

shape broadcasting policy again.

The provision of standard definition services which will replace the current

analogue services is an important element, but many European administrations

and broadcasters see other dimensions to this, and more difficult terrain.

Technology cycles for standard definition television continue to turn, and

thus a choice has to be made about which generation to adopt.  A

specification  for a new deliver system, DVB-T2, is being finalised.  As

well as this, there are also major alternative broadcast technologies to

consider.  These are services to hanhelds and high definition television.

Though never a replacement for standard television, broadcasting to handheld

receivers could be the naturally evolution of our 'personal space', and be

particularly attractive for the young.  Yet, at the same time all television

may become 'high definition' as production moves to HDTV, and the HD-ready

receivers fall in price.  How long will it be before the public expects

HDTV?

Furthermore, a number of European administrations also consider using the



8

broadcast band for wireless broadband, and possibly other technologies such

as cognitive radio.   These too may provide broadcasters' services.

Ландік В.,

народний депутат України,

член Комітету Верховної Ради України

з питань свободи слова та інформації

ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ,

АБО „УКРАЇНСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД”

Рішення переходу України на цифрове телебачення зумовлене європей-

ськими домовленостями, адже до 2015 року у Європі запроваджуються циф-

рові технології телерадіомовлення. Проблему забезпечення цифрового телеба-

чення в Україні планують розв’язати до початку «Євро-2012».

Безумовна перевага цифрового телебачення у тому, що в перспективі ві-

дкриває можливості для прийому понад 80 загальнодержавних телевізійних

програм високої якості. За планами Національної ради з питань телебачення та

радіомовлення першими ці блага цивілізації отримують закарпатці  вже у бе-

резні-травні 2008 року.

Представники Нацради запевняють, що громадянам необхідно буде при-

дбати нові телевізори, які мають можливість приймати  цифровий сигнал. Без

проблем його будуть ловити власники сателітів, власникам же старих прий-

мачів прийдеться купувати перетворювачі. Уряд запевняє, що у державному

бюджеті передбачені кошти на придбання перетворювачів для соціально неза-

безпечених сімей, але перелік «пільговиків» чітко не визначений. А доступ до

державних телеканалів повинні мати всі мешканці нашої країни.

Зараз у Києві, де в експериментальному режимі вже декілька років  за-

проваджується цифрове телебачення на чотирьох мультиплексорах (загалом

поширювалось понад 20 програм), на радіо-ринку таку приставку можна купи-

ти за 300-500 грн. У Європі вартість сет-топ-боксів коливається біля 100 євро
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(це – в іншому удосконаленому стандарті). Тому навіть у «заможних»

європейських країнах уряди фінансували закупівлю приставок для деяких

верств населення.

Водночас, результати дослідження бізнес-активності операторів і про-

вайдерів послуг, проведеного у березні-квітні 2007 року засвідчили, що голов-

ними факторами, які стримують запровадження нових технологій операторами

кабельного телебачення, провайдерами і телерадіоорганізаціями є дуже низька

платоспроможність населення (56%), відсутність коштів для розвитку (55%) і

законодавчі проблеми (41%).

Крім того, заважає дуже низька поінформованість населення щодо до

запровадження цифрового мовлення, про його недоліки і переваги.  Дискусія,

нажаль, поки що йде тільки у професійному середовищі. А є багато питань, які

треба роз’яснювати громадянам, тому що це, в першу чергу, стосується їх

можливості отримувати якісний сигнал телевізійного мовлення і їх фінансових

витрат.

Перше питання. Чи задовольняє телеглядачів сучасне українське ефірне

телебачення? Напевно що ні і тут у кожного свої зауваження. Мешканці сто-

лиці та обласних міст можуть вибирати що дивитися, але якість сигналу не

завжди достатня. А чим далі від «цивілізації» тим гірше якість і менший вибір

телеканалів. Хоча, хто хоче пристойну якість й вибір і може себе це дозволи-

ти, купує пакет кабельного або супутникового телебачення.  Треба пам’ятати,

що кількість таких абонентів не перевищує 10 %.  Що ж робити іншим?

Телерадіомовні компанії зацікавлені у переході на «цифру», бо зменшу-

ються витрати на передачу сигналу, можливість стягнення плати за додаткові

сервіси, нові технології (Інтернет, мобільне телебачення). І тому у лідерів те-

лерадіомовлення проблем не передбачається.

 А от місцеві мовники можуть не витримати фінансового навантаження

для впровадження нових технологій і мережі. Звідки декілька додаткових

мільйонів  гривень, якщо навіть журналісти в місцевих телерадіокомпаніях у

більшості випадків працюють на голому ентузіазмі? А це означає, що меш-

канці регіонів будуть позбавлені місцевих телеканалів, а значить і місцевих
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новин. В Україні  в деяких регіонах надходження сигналу  вкрай слабке.

Крім того, збільшення діапазону покриття може суттєво ускладнюватись у тих

регіонах, де проживає відносно невелика кількість громадян, або ж у

віддалених селищах, де встановлення цифрового передавача є економічно не-

вигідним. І якщо не знайдеться благодійника, який захоче вкласти гроші у

мультиплекс, мешканці таких регіонів, особливо малозабезпечені, ризикують

залишитися без національного телебачення. Це вже загрожує звуженню за-

гальнонаціонального інформаційного простору, особливо у прикордонних

регіонах, де з переходом усіх суміжних з Україною  країн на цифру, буде

вільний доступ до їх каналів.

Отже, основною проблемою, яка виникає перед державою є побудова

нової мережі передавальних пристроїв. Хоча у деяких європейських країнах

передавачі знаходяться у спільній власності держави і приватних компаній,

або тільки приватні. Україна знову пішла своїм „особистим” шляхом. Не роз-

будувавши мережі передавачів почала визначати провайдерів і роздавати час-

тоти, не дивлячись на те, що частотних розрахунків на ці канали мовлення ще

не існує. Дивно, що єдиним провайдером програмної послуги рішенням На-

цради від 16.01.2008 визнано ТОВ «Українська цифрова мережа». Ліцензія ви-

дана на вид діяльності із застосуванням цифрової мережі, якої не існувало на

час прийняття рішення і дотепер не має. Це означає, що мережа не побудова-

на, а канали вже розподілені. Причому  переможцями на отримання ліцензії на

мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення, що називають  мульти-

плекс МХ-4 стали маловідомі кампанії.

Треба зауважити, що в країнах Європейського Союзу, до яких так прагне

приєднатися Україна, практикуються різні механізми щодо запобіганню кон-

центрації медіа- власності та спеціальні механізми щодо забезпечення багато-

манітності контенту. Так Італійське законодавство передбачає,  що, принаймні

40% потужності мультиплексу має використовуватись суб’єктами, які не є йо-

го операторами. Крім того, обов’язковою умовою є включення програм

суспільного мовлення. У нас такого ще взагалі не існує, а  регіональні кам-

панії, які можна  визнати суспільними, хоча б, як виразників інтересів



11

місцевих громад, фактично залишаються за кордонами цього великого ук-

раїнського цифрового перевтілення.

Згідно з «Планом розвитку інформаційного простору» щодо впровад-

ження цифрового мовлення, «цифра» в Україні буде впроваджуватися одразу

у двох стандартах – MPEG 2 та MPEG 4. Вісім загальнонаціональних мульти-

плексів буде поділено таким чином: 3 буде віддано під MPEG 2, два – MPEG

4, один –  DVВ-H та два –  HD. На мультиплексах М1,  М2,   М3 буде стандарт

MPEG 2, а канали розподілено таким чином:

· М1 – Перший Національний, «1+1», «Інтер», ICTV, «Експрес-інформ»

· М2 – Новий канал, СТБ, «Україна», НТН, ТЕТ

· М3 – ТОНІС, «Мегаспорт», М1, Суспільне мовлення (якого ще не існує)

· У каналі з стандартом MPEG 4 місця отримали компанії «Ера» та НБМ.

Ми не бачимо в цьому плані  місця для регіональних телекомпаній. Поки

що у Національній раді не має відповіді, де місце регіональних новин у цих

„європейських” перетвореннях, що робити мешканцям віддалених сіл, де і

аналогове телебачення показує з великою тугою і не буде цифрового переда-

вача? Чи буде держава стимулювати приватні кампанії, які зможуть за власні

кошти встановлювати передавач в таких відділених районах? Чи захоче дер-

жава віддавати у приватні руки регіональних кампаній розбудову мережі у

віддалених районах? До часу поки всі в Україні зможуть дивитися цифрове

телебачення багато треба зробити і передбачити можливі провали (а у тій

самій Європі набили не мало «шишок»).

Склалася парадоксальна ситуація. З одного боку держава декларує певні

преференції для всіх мешканців України, в зв’язку з переходом на цифровий

формат телевізійного мовлення. З іншого, звужує участь у цифровому форматі

до одного провайдера,який не переймається розвитком мережі і доступом сиг-

налу до віддалених регіонів. Регіональні ж провайдери й місцеві телекомпанії

не можуть отримати ліцензію на трансляцію у цифровому форматі.

Непрозорість дій Національної ради у питанні переходу на цифрове

мовлення,  відсутність інформації для більшості фахівців (годі вже й казати

про  населення) залишає більше питань, ніж дає відповідей.
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Большакова О.,

Керівник Програми законодавчих ініціатив

Незалежної Асоціація Телерадіомовників (НАМ)

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

НЕОБХІДНІСТЬ ІСНУВАННЯ

МІСЦЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ОБУМОВЛЕНА:

ü адміністративно-територіальним устроєм України,

ü її значною територією та

ü багатонаціональним населенням.

В кожному регіоні внаслідок історичних, географічних та інших причин утво-

рилися соціальні, національні, професійні та етнічні групи, які мають свої осо-

бливі інформаційні потреби, що формують програмну концепцію місцевих та

регіональних телерадіоорганізацій. Загальнонаціональні мовники не можуть

задовольнити ці потреби повною мірою.

СУСПІЛЬНІ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ü поширення місцевої інформації:

· контроль за діяльністю місцевої влади та недопущення її фіксації, функ-

ція «вартового влади», яку щодо місцевих органів виконують відповідно

місцеві ЗМІ. В Україні, яка є однією із найбільш корумпованих країн сві-

ту, руйнувати «вартового влади» на місцях неприпустимо. процес глоба-

лізації є невідворотнім, але він має рухатись природно, а не прискорюва-

тись штучно, оскільки впровадження цифрового телебачення є нагодою

для перерозподілу ринку;

· поширення інформації, потреба у якій викликана особливостями регіону;

· консолідація населення регіону;

· обговорення місцевих проблем, мовою, близькою глядачам, можливість

прямого спілкування з місцевою  аудиторією, довіра до місцевої телеко-
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мпанії, камерність, яка базується на відсутності відстані між телерадіоо-

рганізацією, ведучими передач та глядачами, на відміну від мовлення

центральних каналів розраховане на певного «узагальненого» глядача та

здійснюється за столичними «зірковими» стандартами);

· надання місцевій аудиторії можливості висловитись;

ü альтернативне висвітлення інформації про загальнонаціональні події (за-

безпечення плюралізму інформації);

ü додаткова гарантія незалежності аудіовізуальних ЗМІ в цілому, адже забез-

печити мовчання близько 100 мовників по всій Україні набагато важче, ніж

вплинути на 2 десятки каналів, розташованих в Києві;

ü урізноманітнення форматів мовлення та жанрів передач (дефіцит суспільно

значимої інформації створює умови для її детального висвітлення, аналізу

та коментування) посилення уваги до деталей та подробиць, в регіонах ще

збереглись такі жанри як документальне кіно, телепубліцистика, теленарис,

зміст та ідеї, що містяться в них, компенсують відсутність значних коштів

та технічних можливостей).

ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ:

· криза державного управління;

· відсутність суспільної дискусії та непрозорість роботи державних органів;

· низький рівень поінформованості суспільства;

· рамковий або декларативний характер запропонованих для прийняття дер-

жавних програм;

· переведення місцевого і регіонального телебачення у цифровий стандарт за

залишковим принципом;

· фактор часу.
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ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

У МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ МОВЛЕННІ:

· надання у державній програмі впровадження цифрового телебачення гаран-

тій збереження існуючої  кількості місцевих та регіональних ТРО та обсягів

їх мовлення; не може бути прийнята державна програма, яка не містить

конкретних умов (не можна купувати «кота в мішку»), адже після прийнят-

тя рамкової програми в умовах жорсткого тиску часу її наповнення конкре-

тикою може здійснюватись практично безконтрольно.

· відновлення місцевого та регіонального телебачення в тих регіонах, де воно

зникло; внаслідок недостатньої державної підтримки, необхідно запровади-

ти низку заходів, спрямовану на його відновлення. Кількість заяв, що на-

дійшли на останніх конкурсах від потенційно регіональних та місцевих мо-

вників свідчить про наявність необхідного потенціалу.

ГАРАНТІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕН-

НЯ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ

У ДЕРЖАВНІЙ ПРОГРАМІ:

1. Для цілей місцевого і регіонального телебачення має бути виділено достат-

ній частотний ресурс, чітко визначений у державній програмі впровадження

цифрового мовлення;

2. Розгортання мереж цифрового телебачення (заходи, що здійснюються за ра-

хунок коштів державного бюджету), має розпочинатися з прикордонних зон у

черговості, що відповідає планам сусідніх держав щодо строків впровадження

цифрового телебачення;

3. Не можна ставити місцеве та регіональне мовлення у залежність від загаль-

нонаціонального. Загальнонаціональні канали не втратять всю свою аудито-

рію, через тимчасові завади, що виникли внаслідок початку цифрового мов-

лення іноземними мовниками по окремих прикордонних зонах.

4. Єдиною і достатньою підставою для здійснення мовлення (в т.ч. – для вико-

ристання передавального обладнання) має залишатися ліцензія на мовлення (у
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якій можуть бути передбачені обов’язки щодо трансляції програм інших теле-

радіоорганізацій), за умови одержання дозволів на експлуатацію відповідного

обладнання;

5. Встановлення гарантій розміщення передавального обладнання, яке нале-

жить місцевим та регіональним телерадіоорганізаціям на опорах Концерну

РРТ за пільговими тарифами;

6. За умови обрання варіанту розбудови синхронних зон мовлення, вона має

здійснюватись поетапно шляхом: 1-й етап – створення асинхронних зон мов-

лення, територія покриття яких визначається місцевими та регіональними те-

лерадіоорганізаціями самостійно в межах синхронних зон; 2-й етап – поступо-

ва добудова синхронних зон на засадах державного фінансування.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВИМІРЮЄТЬСЯ РІВНЕМ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМА-

ЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА

Ефективність використання частотного ресурсу не є самоціллю. Цінність час-

тотного ресурсу обумовлена можливістю його використання для певних цілей,

і якщо йдеться про цілі телебачення і радіомовлення, то це можливість надан-

ня громадянам України тієї інформації, яка їм необхідна.

Таким чином, ефективність використання частотного ресурсу для телебачення

вимірюється не кількістю каналів мовлення у смузі частот або в ресурсі муль-

типлексу, і не територією, що покривається телевізійним сигналом, а рівнем

задоволення інформаційних потреб суспільства.

І якщо внаслідок створення зон синхронного мовлення буде зруйнована вся

система місцевого та регіонального мовлення, то таке використання не є ефек-

тивним.
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Михайлов С.

Директор института Радио, телевидения, электроники

ОНАС им. АС.Попова

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова – ОНАС им. А.С.

Попова – является базовым высшим учебным заведением телекоммуникаци-

онной отрасли Украины.

Подготовка специалистов для предприятий вещания осуществляется в

Институте радио, телевидения и электроники (ИРТЭ), входящем в состав

ОНАС, основанном на базе факультета радиосвязи, радиовещания и телевиде-

ния.

Выпускники академии на сегодняшний день образуют большую часть

кадрового состава технических служб вещательных компаний, операторов те-

лекоммуникаций, непосредственно осуществляющих наземное эфирное, спут-

никовое, кабельное и микроволновое вещание, а также сотрудников других

предприятий и служб, имеющих прямое или косвенное отношение к веща-

тельным службам. Выпускники академии образуют также значительную часть

руководящего состава различных уровней министерств, ведомств и других ор-

ганов государственной власти, научно-исследовательских институтов и учеб-

ных заведений, прямо или косвенно касающихся вещательных и родственных

им служб.

Подготовка специалистов в области цифровых технологий осуществляет-

ся в ОНАС начиная с 70-х годов прошлого столетия. В учебные программы

включались вопросы, отражавшие технический прогресс на различных этапах

развития информационных и телекоммуникационных технологий.
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Массовое внедрение цифровых технологий в мире в настоящее время на-

шло отражение в учебных курсах ОНАС им. А.С. Попова по всем направлени-

ям подготовки специалистов.

Подготовка специалистов в области вещательных систем, служб и техно-

логий осуществляется на базе информации, отражающей последние достиже-

ния и направления  дальнейшего мирового развития. Преподавателям и сту-

дентам ОНАС доступны все основные документы вещательного направления,

опубликованные МСЭ за последние 10 лет. Этому содействует непосредст-

венное участие специалистов ОНАС в работах по международной стандарти-

зации как представителей Администрации связи Украины в Международным

союзе электросвязи и других международных организациях по стандартиза-

ции.

Программа внедрения в Украине цифрового вещания к 2015 году ставит

перед преподавательским составом ИРТЭ ОНАС им. А.С. Попова задачу раз-

работки и реализации программ учебных курсов с целью обеспечить форми-

рование у будущих специалистов знаний и умений как в области цифрового,

так и в области аналогового вещания, так как оба формата вещания будут со-

существовать достаточно долгое время, а также в области других технологий,

интегрированных с вещательными.

Почти три года назад мы выступили с инициативой проведения научно –

технических конференций по цифровому вещанию в ОНАС. Первая такая кон-

ференция в Одессе (в 2006 году) собрала около ста участников и получилась

действительно международной. Это подтвердило, что существует большой ин-

терес к данной теме. Из–за стремительного развития ситуации, ежегодных кон-

ференций стало не хватать. Сегодняшний форум – тому подтверждение. Не так

давно нас посетил генеральный секретарь Международного союза электросвязи

д-р Хамадун Туре. Ознакомившись с нашими лабораториями, квалификацией

преподавателей и учебными программами (а мы уже ведем подготовку и пере-

подготовку специалистов по направлению «Цифровое телерадиовещание»), по

результатам его визита было принято решение об открытии в ОНАС узлового
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центра мастерства МСЭ (Center of excellence) по цифровому вещанию для Вос-

точной Европы и стран СНГ. Только на 2008 год, у нас в академии, запланиро-

вано семь мероприятий по цифровому вещанию. Мы считаем за честь и обязан-

ность также принять участие в конференциях в гостях у коллег. И, в то же вре-

мя, пользуясь этой трибуной, – приглашаю желающих принять участие в наших

мероприятиях.

В широко развернувшемся в последнее время общественном обсуждении

на тему цифрового вещания стали встречаться неожиданные для профессиона-

лов темы:  что это телевидение является псевдоцифровым, зачем тратить такие

безумные деньги?! А ведь действительно, рядовой пользователь, обыватель, по-

лучив SET TOP BOX, смотрит на экран того же самого телевизора, видит ту же

самую картинку, слышит тот же самый звук и не понимает, почему такой шум

вокруг цифрового телевидения? Конечные потребители просто не занимают

свои головы вопросом – а нужно ли делать телевидение цифровым ?!

Данные рассуждения побудили меня взять на себя труд систематизиро-

вать, обобщить, выделить, в чём же заключаются новые возможности цифрово-

го телевидения, а тем более цифрового телевидения высокой чёткости. Так ска-

зать, отделить зёрна от шелухи.

Интересно сравнить, как в других регионах проводится реклама цифрово-

го телевидения. В Одессе преимущества цифровых пакетов в кабельных телеви-

зионных сетях преподносятся с медицинской физиологической стороны – глаз

человека меньше устаёт, рассматривая более четкую «неразмытую» картинку.

Такая реклама нам представляется не позитивной, даже угрожающей, по край-

ней мере, слегка пугающей – а что же мы смотрим сейчас?

Тем более, что на самом деле это не совсем так, наоборот, при просмотре

ТВ-изображения высокой четкости на экране большой площади может иметь

место лёгкое головокружение, подобие морской болезни, перегруженность глаз

и мозга большим количеством информации.

Поскольку все мы заинтересованы в скорейшем внедрении цифрового те-

левидения, то озвучим и бесплатно отдаем идеи для рекламных сюжетов о циф-

ровом телевидении, с точки зрения новых технологических возможностей.
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Первый, по времени появления, пример новых дополнительных возмож-

ностей  телевидения – это телетекст. К сожалению, он не стал популярен в

аналоговых каналах, одна из причин этого – его инерционность: не у всех хва-

тает терпения ожидать, когда в эфире пройдет запрошенная страница телетек-

ста. А также слишком упрощенная графика. В цифровом формате телетекст ос-

таётся, он есть в большем числе каналов и стал более скоростным.

Субтитры. Аналоговые субтитры, если они есть, то точно будут поверх

картинки – и их нельзя выключить, от них не избавиться. В цифровом вещании

зритель имеет возможность выбрать и самому решить – нужны ли ему субтитры

и на каком языке.

Многоязычное звуковое сопровождение. В аналоговом ТВ эта возмож-

ность, к сожалению,  осталась нереализованной. На задней стенке советских те-

левизоров было гнездо, разъем с загадочной надписью «ПДС». Это означало:

«приставка двуречевого сопровождения». Но и приставок этих никто не видел,

и трансляция на нескольких языках не велась.

Сегодня, включая цифровой канал EuroNews, вы можете выбрать любой

из десятка европейских языков сопровождения картинки, в том числе русский.

Для желающих почувствовать атмосферу события можно выбрать канал вообще

без дикторского комментария, только с реальным звуком, имевшим место быть

при записи.

Электронный программный гид (EPG) – это триумф технологий цифро-

вого телевидения! Вспомним, какую газету спрашивает читатель в киоске?

Имеющую программу телепередач! Что делают периодические печатные изда-

ния  для повышения спроса и своего тиража? Печатают программу телепередач!

В цифровом телевизионном приемнике эта программа передач на не-

сколько дней вперёд всегда доступна, в неё оперативно вносятся изменения, она

актуальна, и, к тому же, бесплатна! Важно и то, что процессор тюнера сам пере-

считает время начала и окончания передачи для вашего часового пояса.  Поми-

мо принятого сейчас указания названия передачи, её времени начала и оконча-

ния, в электронном гиде доступна также более подробная информация о про-

грамме (время, прошедшее с начала и оставшееся до окончания, имена режис-
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сёра и актёров, год и страна выпуска, жанр, краткое содержание и т.д. – всё что

угодно!).

Фаворитные списки. Мне вспоминается одно телевизионное интервью,

презентация  нового советского телевизора. На вопрос журналиста: «Зачем у те-

левизора так много (100) программ?» (А тогда мы смотрели 3 эфирные про-

граммы – и всё!). Чиновник гордо отвечал: «Скоро у нас будет спутниковое те-

левидение и там программ будет много!».

Этот диалог теперь вызывает улыбку, во-первых, потому, что телевизор -

эфирный, а переключение спутниковых каналов осуществляется не в телевизо-

ре, а в спутниковом тюнере, а во-вторых, потому, что цифровых каналов дейст-

вительно стало много - их тысячи!

И проблема сегодня совсем в другом – как отсортировать ненужные, не

интересные в данный момент данному пользователю-телезрителю программы.

Эту проблему успешно решают фаворитные списки. Их тематика неограничен-

на – новости, спорт, музыка, кино и т.д. – и может задаваться телезрителем. А

количество этих списков в современных цифровых приемниках достаточно ве-

лико.

Возможность сортировки списка запрограммированных каналов (про-

грамм) по разным критериям: в алфавитном порядке, по возрастанию частот, по

транспондерам, по провайдерам и др.

Ограничения просмотра телепередач по установленному возрасту, при

этом в цифровом пакете содержится информация о возрастном ограничении на

просмотр данной конкретной передачи, приемник автоматически заблокирует

её просмотр до момента введения заданного зрителем кода. Возможна также

полная блокировка отдельных каналов установкой родительского замка.

Установка карт и модулей для приема платных телевизионных передач.

Это позволяет использовать удобные механизмы реализации услуг платного и

интерактивного телевидения Pay – Per – View (PPV),  Impluse Pay – Per – View

(IPPV), Near – Video – ON – Demand (NVOD).
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Смещение начала трансляции (на 15 минут, полчаса, 45 минут, 1 час,

1,5 часа и т.д.), одной и той же передачи. Спортивные соревнования, футболь-

ный матч, кинофильм можно начать просматривать, когда это удобно зрителю.

Стоп–кадр и многократное увеличение (zoom). Сегодня эти функции

можно назвать привычными, они перестали кого–либо удивлять. Но уместно

напомнить, что данные возможности могут быть реализованы только на цифро-

вом оборудовании.

Многоканальный звук. Звуковое окружение. (Dolby  Digital  и Dolby  Sur-

round). Информация о звуковом сопровождении также передаётся с цифрового

тьюнера в цифровом виде. Это может быть коаксиальный вход, цифровой вход

HDMI, либо опто-волоконный кабель. При подключении к аудио ресиверу

можно воспроизводить многоканальный звук Dolby Surround 5.1. и создать пол-

ноценный домашний кинотеатр на с DVD, а с эфира.

Средства и способы доставки сигнала – это целая техническая револю-

ция! Эфир, кабель, Интернет, космос, мобильное ТВ. Не стану останавливаться

– это отдельная тема.

 Упрощение конструкций антенн DVB – T.

Устойчивый прием в движении DVB – T и DVB – H.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ источников сигнала (АНТЕНН): Disegc

(DIGITAL SATЕLLITE EGUIPMENT CONTROL.)

Выбор пользователем-телезрителем чересстрочной (i) или прогрес-

сивной развёртки (p). Это важно для динамических быстро меняющихся изо-

бражений (автогонки, теннис, боевик и т.д.) или статической спокойной картин-

ки (пейзажи).

Ещё об одной проблеме. В своё время, при выборе системы цветового ко-

дирования  в телевидении, принимались во внимание не только технические,

но и политические соображения.

Когда, порой прямо на экран телевизионного приемника наклеивалась

рекламная надпись, что телевизор имеет  18 систем, 21 систему, и то и всесис-

темный, то у обывателя  это вызывало трепет и уважение. И он покупал, вы-

кладывал дополнительные деньги за такой аппарат. На самом деле, он платил
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за ошибки и амбиции разработчиков, создавших не совместимые системы

цветного телевизионного вещания.

Недавно избранный президент России, смог публично признать, что при-

нятие систем SECAM, было ошибкой. Сегодня он руководит правительством,

и в частности, программой внедрения цифрового телевещания. Он знает о чём

говорит, его штат экспертов и консультантов все перепроверил.

Такие ошибки нельзя допускать сегодня. Похожая проблема есть сегодня

и у нас – какая система кодирования цифрового потока нам нужна: MPEG–2

или MPEG–4, или что–то ещё? Сегодня можно увидеть рекламу цифровых ТВ

тюнеров, которые способны принимать сигнал и в кодировке MPEG–2, и в ко-

дировке MPEG–4, и позиционируются, как универсальные. Что-то это напо-

минает? Не наступить бы на старые грабли!

Теперь о новых возможностях цифрового ТВ высокой четкости. Ему

присущи все перечисленные новые свойства и, конечно-же, кое-что ещё!

Отметим, что HDTV – существует уже 25 лет и насчитывает несколько

поколений, начиная с аналогового.

Ещё одна новая возможность, или свойство, HDTV -  может быть названа

психологической или даже социально – психологической.

У нас есть оборудование, позволяющее отслеживать изменяющуюся кар-

тину HDTV предложений в спутниковом секторе. Недавно запущенный спутник

EUROBIRD 9 в позиции 9Е транслирует  неплохой пакет открытых  HD – кана-

лов, среди которых есть такой социально – психологический канал, который на-

зывается Melody Zen, (созвучно с религией Дзен). Здесь идёт передача исклю-

чительно прибрежных пейзажей неподвижной камерой. Подобные опыты были

с SD телевидением. Транслировалась запись живого огня в камине или аквари-

умных рыбок. Однако, первые яркие впечатления, очень скоро надоедали, каза-

лись будничными и неинтересными в смысле психологического релакса.

Для канала с высокой четкости картина совсем иная: Аудио–визуальное

созерцание и наблюдение трёх естественных стихий – вода, земля, воздух, в со-

временном качестве изображения высокой четкости с многоканальной звуковой

дорожкой действительно даёт эффект психологической релаксации.
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Известен опыт прямой трансляции на HD канале просто уличной картин-

ки – и это вызывает интерес зрителя, за счёт хорошей передачи мелких деталей.

Реалистичность изображения близка к реальному визуальному наблюдению, и

даже выше, это вызывает у зрителя необычный эффект присутствия на месте

действия, оставаясь невидимкой.

Вообще говоря, уже стало поговоркой, что эта картинка интереснее, чем

сама реальная жизнь, увидев однажды цифровое телевизионное изображение

высокой чёткости, на другое смотреть уже не хочется – и это самый главный ар-

гумент!

Гофайзен О.,

ОНАС им. А.С. Попова, ГП УНИИРТ

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

В настоящее время в мире основной тенденцией технического прогресса

аудиовизуальных систем и служб является стремительный переход к цифро-

вым технологиям в вещательной и невещательной сферах инфокоммуникаций.

В развитых странах мира цифровое телевизионное и звуковое вещание

уже является действующей радиотехнологией, и его последующее внедрение

идет путем количественного наращивания новых возможностей цифрового

вещания и повышения качества предоставления населению вещательных и

других инфокоммуникационных услуг.

Основными системами цифрового ТВ вещания в мире являются европей-

ская система DVB, северно-американская система ATSC и японская ISDB.

При этом европейская система разработана для всех сред распространения

вещательных программ, а североамериканская и японская системы – только

для эфирной среды. Поэтому система DVB занимает доминирующее положе-

ние в мире.
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В последнее время большое внимание уделяется в мире системе цифрово-

го звукового вещания DRM и ее новой версии DRM+, которая позволяет орга-

низовать эффективное высококачественное звуковое вещание в диапазонах

СЧ/ВЧ и ОВЧ/УВЧ, и введя в строй небольшое число передатчиков, можно

покрыть цифровым звуковым вещанием значительные территории, что имеет

большой смысл для таких стран, как Украина.

В мире широкое развитие получили кабельные системы распределения

сигналов телевизионного и звукового вещания и интегрированных с ним

мультимедийных интерактивных служб. В настоящее время используют коак-

сиальные и гибридные оптоволоконно-коаксиальные системы. Осваиваются

полностью оптоволоконные системы, использование которых предоставит

возможности внедрения широкополосных универсальных инфокоммуникаци-

онным услуг. В мире используются стандарты кабельного телевидения, кото-

рые предусматривают формирование в системе кабельного телевидения груп-

пового сигнала, объединяющего сигналы многих программ аналогового и

цифрового вещания.

В последнее время предметом интенсивного освоения является использо-

вание передачи сигналов цифрового вещания под ІР-протоколом.

Происходит новый этап развития мультимедийных технологий. Мульти-

медийные службы реализуются независимо, а также как часть вещательных

приложений. Современные вещательные приложения так или иначе несут в

себе черты мультимедийных технологий. Пользователь интегрированных ве-

щательных и мультимедийных технологий теперь имеет возможности взаимо-

действовать с аудиовизуальной информацией не только как наблюдатель, но и

как творец интеллектуальной продукции, библиотекой которого является весь

доступный мировой информационный ресурс. Этому способствует бурное

развитие интерактивных систем, а также использование объектно-

ориентированных методов производства, обработки, передачи, распростране-

ния и воспроизведения аудиовизуальной информации. Внедряются новые эф-

фективные методы цифрового кодирования и сжатия аудиовизуальной ин-

формации. Со временем станет возможным передавать информацию блоками,
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кодируемыми разными методами, и информацию, с помощью которой декодер

сможет выбирать соответствующие методы декодирования.

Разработанная в Европе мультимедийная домашняя платформа является

основой системы мировых стандартов, которые являются основой построения

интеллектуальных домашних сетей, являющихся новым шагом на пути вне-

дрения интегрированных аудиовизуальных служб, максимально доступных

пользователям.

В настоящее время уже внедряются аудиовизуальные мультимедийные

радиослужбы в составе мобильных сотовых приложений. Прогресс происхо-

дит в направлении новых возможностей для пользователя, когда аудиовизу-

альная информация станет доступной для него в произвольном месте в произ-

вольное время.

На сегодняшний день используют мультимедийные системы со стандар-

том четкости изображения, более низким по сравнению с используемым в те-

левидении, что позволяет экономно использовать ресурс цифрового потока и

соответственно частотный ресурс, на чем базируется массовое использование

аудиовизуальных услуг. Не исключено, что в дальнейшем будут также ис-

пользоваться мультимедийные службы высокой и сверхвысокой четкости, что

предоставит новые возможности.

В мире уже началось широкое внедрение систем телевидения высокой

четкости (ТВЧ). В настоящее время основным стандартом ТВЧ является стан-

дарт, соответствующий четкости 1080´1920 активных элементов изображе-

ния.

Основой внедрения ТВЧ является переход к использованию воспроизво-

дящих жидкокристаллических, плазменных или полупроводниковых воспро-

изводящих панелей, что позволяет получать изображение большого размера и

нового уровня качества. Можно считать, что переход полностью на использо-

вание панелей – это дело времени. С полным переходом на использование по-

лупроводниковых технологий можно изменить сам принцип воспроизведения

подвижных изображений на такой, при котором происходит обновление цвета

и яркости только тех элементов изображения, для которых состоялось измене-
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ние. При этом может потерять смысл понятие кадровой развертки. Но это во-

прос будущего.

На базе развития систем ТВЧ и систем сверхвысокой четкости (ТСВЧ) с

форматами изображения, отвечающими числу элементов изображения

1080´1920 и кратным ему числом элементов, например, 2160´3840, 4320´7680

и др. с высококачественным многоканальным стереозвуковим сопровождени-

ем начаты интенсивное развитие и внедрение в промышленно развитых стра-

нах мира систем широкоформатного цифрового кино, электронного театра,

домашнего театра и других систем большого экрана, которые по качеству вос-

производимой аудиовизуальной информации, по эффекту присутствия, по но-

вым возможностям составляют качественно новый уровень аудиовизуальной

техники. Это новое направление электросвязи. Передача и распространение

информации в этих системах требует значительно большего канального ре-

сурса по сравнению с вещательными ТВ системами. Этот ресурс обеспечива-

ют системы передачи, основанные на использовании СВЧ или оптоволокон-

ной среды.

Во всех внедряемых системах в настоящее время за основу взят метод ко-

дирования изображений MPEG-4 AVC | H.264 и метод кодирования звука

MPEG-4 AAC как более прогрессивные по сравнению со стандартами MPEG-

2. Использование стандартов MPEG-4 позволяет, например, передавать до 10

программ телевидения стандартной четкости или до 2-3 программ ТВЧ в стан-

дартном частотном ТВ канале, что обеспечивает приблизительно двукратный

выигрыш в использовании частотного ресурса по сравнению со стандартом

MPEG-2. Именно поэтому многие Администрации, внедрившие метод MPEG-

2, осуществляют массовый переход к системе кодирования MPEG-4. Админи-

страция связи Украины взяла за основу метод MPEG-4.

В связи с внедрением цифровых технологий интенсивно развиваются ме-

тоды оценки качества изображений с учетом специфики цифровой передачи.

Актуальность совершенствования методов оценки качества определяется тем,

что степень сжатия аудиовизуальной информации, от которой зависит ско-

рость цифрового потока, непосредственно связана со степенью снижения ка-
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чества, связанного с возникновением специфических искажений, которые за-

висят от типа, содержания и статистики  передаваемых сцен, от используемых

методов и параметров кодирования, а также от конкретного приложения. В

этой связи наиболее актуальна разработка методов объективного измерения

субъективного качества изображений с использованием квалиметров – специ-

альных приборов, которые в той или другой степени приближают оценку ка-

чества изображений к оценке, даваемой наблюдателями.

Вышеупомянутые направления мирового прогресса аудиовизуальных

систем, служб и технологий стимулируют интенсивное развитие мировой

промышленности, которая создает техническую базу информационного обще-

ства, соответствующего метрологического обеспечения, соответствующего

развития мировой нормативной и информационной базы.

Успешным условием внедрения новых цифровых технологий вещания яв-

ляется создание соответствующей инфраструктуры, в том числе как самой се-

ти цифрового вещания, так и нормативной, экспериментально-технической,

метрологической базы, организация соответствующей научно-технической

среды, а также образовательной среды, направленной на подготовку специа-

листов цифрового вещания.

Выходец А.,

Государственное предприятие – Украинский научно-исследовательский інсти-

тут радио и телевидения

Юрченко В.,

Национальная радиокомпания Украины

К ВОПРОСУ  ВЫБОРА

СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ

Организацию цифрового звукового радиовещания (ЦЗР) в Украине не-

обходимо осуществлять с учетом мировых тенденций внедрения новых техно-

логий.
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Таким образом, для Украины очень важен наискорейший выбор системы

ЦЗР и начало осуществления программы внедрения сетей цифрового звуково-

го радиовещания, иначе ей грозит как отставание в удовлетворении социаль-

ных потребностей общества, так и неконкурентноспособность отечественного

оборудования на мировом и внутреннем рынках.

В настоящее в эксплуатации находятся три системы цифрового звуково-

го радиовещания  T-DAB, DRM+, HD Радио работающие в диапазоне ОВЧ и

обеспечивающие высокое качество звуковоспроизведения близкое к качеству

воспроизведения с CD.

Для передачи ЦЗР в системе T-DAB требуется полоса частот 1,536 МГц

в диапазоне 174-230 МГц, в которой может быть передано 6 – 10 программ

вещания с разным качеством.

Для Украины на Региональной конференции по радиосвязи [1,2] выде-

лены блоки частот, позволяющие осуществить цифровое радиовещание в диа-

пазоне 174 – 230 МГц.

В настоящее время промышленностью стран Европы выпущены десятки

наименований переносных, автомобильных и стационарных приемников.

Система предназначена для организации вещания в городах и требует

установки нескольких передатчиков, работающих в синхронном режиме, ус-

тановленных в углах шестиугольника,  квадрата или треугольника при высоте

подвеса антенн, равной 150 м.

Система DRM+ предназначена для работы в диапазоне 87,5 – 108 МГц.

Требуемая полоса частот – 96 кГц, что свидетельствует о достаточно эконом-

ном использовании радиочастотного спектра. Могут передаваться до четырех

программ вещания. Система совместима с эксплуатируемыми в этом диапазо-

не частот станциями ОВЧ-ЧМ вещания.

Основным недостатком системы в настоящее время является отсутствие

недорогих приемников.

Гибридная система HD Радио предназначена для работы в диапазоне

87,5 – 108 МГц. Требуемая полоса частот составляет 400 кГц, из которых 200
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кГц используется для передачи аналогового сигнала и 200 кГц (в двух боко-

вых полосах) – для цифрового. Для радиоприема сигналов HD Радио выпуще-

но достаточное количество наименований сравнительно недорогих автомо-

бильных, переносных и стационарных приемников.

К недостаткам системы следует отнести неэкономное использование ра-

диочастотного спектра и слабую совместимость с существующей системой

ОВЧ-ЧМ вещания.

Полностью цифровая система HD Радио также занимает полосу 400 кГц.

Возможна передача до 8 вещательных программ. Недостатки системы те же,

что и у гибридной.

Завершая обзор цифровых систем радиовещания потенциально пригод-

ных для организации цифрового вещания в диапазоне ОВЧ, следует указать на

сложность выбора системы в настоящее время.

Еще нет заключения о результатах полевых испытаний системы DRM+.

С учетом недостаточной совместимости системы HD Радио необходимо вы-

полнить расчет требуемого частотно-территориального разнесения планируе-

мых и эксплуатируемых станций и оценить возможность выделения частот

для этой системы.

Таким образом, нет полных технических данных, способствующих од-

нозначному выбору системы.

Кроме того, выбор системы может быть осуществлен только после тща-

тельного технико-экономического анализа принятого решения.

Литература:
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Маковеенко Д.,

Государственное предприятие – Украинский научно-исследовательский інсти-

тут радио и телевидения

ЧАСТОТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО ТВ ВЕ-

ЩАНИЯ НА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И

МЕСТНОМ УРОВНЯХ

Цифровой План Украины в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц,

разработанный на Региональной конференции по радиосвязи (РКР-06), в своей

основе содержит синхронные сети наземного цифрового вещания в стандартах

DVB-T и T-DAB. Одним из принципов планирования, которые использова-

лись в процессе разработки цифрового Плана был принцип частотных выде-

лений, однако при этом допускалось использование частотных присвоений.

Известно, что при разработке Плана цифровой наземной радиовещатель-

ной службы (ЦНРС) Украины в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц,

вся территория Украины была поделена на 81 зону выделений. Размеры зон

выделений (90-110 км) в основном отвечают требованиям эталонных сетей

(RN), утвержденных МСЭ в качестве эталонных конфигураций планирования

(RPC).

Размеры зон выделений соответствуют расстояниям повторяемости кана-

лов, что является оптимальным при планировании выделений. При этом, по

возможности, учитывалось как административно территориальное деление,

так и расположение антенно-мачтовых сооружений с действующими радио-

вещательными передающими устройствами существующей, достаточно плот-

ной сети телевизионного вещания Украины.

Цифровой План Украины в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц

представляет собой:
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- 714 выделений цифрового ТВ DVB-T (82 в полосе 174-230 МГц и 636

в полосе 470-862 МГц);

- 129 выделений цифрового радиовещания T-DAB в полосе 174-230

МГц.

Все частотные выделения распределены равномерно по 81 зоне так что в

каждой получается 1-3 покрытия T-DAB, 1 покрытие DVB-T в полосе 174-230

МГц и 7-10 покрытий в полосе 470-862 МГц.

Однако наличие таких факторов, как более 3500 действующих передатчи-

ков существующей сети аналогового ТВ вещания Украины, тысячи дейст-

вующих передатчиков аналогового ТВ вещания сопредельных стран, имею-

щих с Украиной совместные сухопутные и морские трассы распространения,

занятость частотных каналов (45-46, 53-56, 58-63, 65-69) другими службами

создают значительные препятствия на пути реализации цифрового Плана.

В настоящее время для внедрения цифрового наземного ТВ можно ис-

пользовать только 1 покрытие (до 10 программ стандартного качества в фор-

мате сжатия MPEG-4).

План ЦНРС Украины, а также проект Государственной программы вне-

дрения цифрового телерадиовещания в Украине предполагают работу обще-

национальных и крупных региональных сетей ТВ вещания, которые должны

обеспечить охват населения не меньше 95 %. В этом случае возникает про-

блема вещания для местных телекомпаний с целевой аудиторией на ограни-

ченное число населенных пунктов. Для таких компаний не эффективно созда-

вать синхронную сеть на 7-10 передатчиков, рассчитанную на площадь 5000-

10000 км2, если целевая аудитория составляет небольшой населенный пункт.

С другой стороны, прием аналогового ТВ вещания будет крайне ослож-

нен по окончании Переходного периода, определенным Региональным Со-

глашением Женева-06, 2015 годом. По окончании Переходного периода стан-

ции аналогового ТВ не смогут требовать защиты от помех станций цифрового

ТВ. Поэтому станциям как общенациональных, так и местных телекомпаний

неизбежно придется переходить на формат цифрового вещания.
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Цифровое ТВ наряду с общеизвестными преимуществами по сравнению с

аналоговым, обладает значительно большей помехозащищенностью. Расстоя-

ние повторяемости между частотными каналами в случае цифрового ТВ зна-

чительно меньше, чем при аналоговом, при одинаковых значениях излучаемой

мощности и параметрах приема. Как уже отмечалось в основу разработки

Плана ЦНРС положен метод планирования выделений на основе одночастот-

ных синхронных сетей. При этом не исключается использование многочастот-

ных мини сетей. Это означает, что для местной станции есть возможность для

вещания одиночного присвоения, не создавая при этом синхронную сеть. В

этом случае такая станция не должна создавать недопустимых помех в буду-

щем созданным синхронным сетям вещания и не требовать защиты от помех

таких сетей.

Если рассмотреть любую зону выделения (рис. 1), то видно, что частот-

ные каналы выбранной и соседних зон выделений перекрывают весь частот-

ный диапазон.

Таким образом, станции местного цифрового ТВ в SFN ?30 может рабо-

тать на любом частотном канале кроме 23, 35, 39, 46, 52, 62, 65 (без учета дру-

гих станций других первичных служб работающих в этой зоне) и при условии

параметров, определенных в таблице 1 (для сухопутных трасс). Наиболее ло-

гичным и рациональным для приема таких станций будет фиксированный тип

приема (направленная антенна, высотой 10 м)

Выводы:

1. При внедрении цифрового наземного ТВ вещания существует проблема

при доступе к радиочастотному ресурсу для местных телекомпаний, кото-

рым не эффективно создавать синхронную сеть имея целевую аудиторию

на ограниченное число населенных пунктов

2. Соглашение Женева-06 дает возможность использовать не только синхрон-

ные сети, многочастотных мини сетей, которые можно использовать для

станций местного ТВ вещания.
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3. При работе местных станции ТВ вещания, как одиночных присвоений не-

обходимо ориентироваться на менее скоростные, но более помехоустойчи-

вые виды модуляций.

4. При правильном частотном планировании станции местных станции ТВ

вещания не создают недопустимых помех одночастотных синхронным се-

тям.

5. Основной проблемой при частотном планировании местных станции ТВ

вещания будут помехи, создаваемые мощными цифровыми передатчика,

работающими в синхронных сетях. В этом случае необходимо использовать

направленные антенны, увеличивать территориальный разнос между таки-

ми станциями, а также учитывать рельеф.
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Таблица 1 – Параметры станций местной сети цифрового телевидения, работающих как одиночное присвоение.
Мощ-
ность

передат-
чика, Вт

ЭИМ,
дБВт

Эффектив-
ная высота
антенны, м

Вид мо-
дуляции

Количество
программ в
одном муль-

типлексе

Максимальный ра-
диус зоны покрытия
для фиксированного

приема, км

Минимальное расстоя-
ние до SFN, работаю-

щей на фиксированный
тип приема, км

Минимальное расстоя-
ние до SFN, работаю-

щей на подвижный тип
приема, км

Минимальное
расстояние от
мощного 1 кВт

передатчика, км

1 10 10
16-КАМ

⅔
3  (MPEG-2)
5  (MPEG-4)

4,1 110

1 10 10
64-КАМ

¾
5  (MPEG-2)
9  (MPEG-4)

2,9
16,5 6,4

130

1 10 50
16-КАМ

⅔
3  (MPEG-2)
5  (MPEG-4)

7,9 110

1 10 50
64-КАМ

¾
5  (MPEG-2)
9  (MPEG-4)

5,2
30,4 11,6

130

10 20 10
16-КАМ

⅔
3  (MPEG-2)
5  (MPEG-4)

6,6 110

10 20 10
64-КАМ

¾
5  (MPEG-2)
9  (MPEG-4)

4,7
28,2 10,9

130

10 20 50
16-КАМ

⅔
3  (MPEG-2)
5  (MPEG-4)

13,5 110

10 20 50
64-КАМ

¾
5  (MPEG-2)
9  (MPEG-4)

10,4
52,1 20,1

130

50 27 10
16-КАМ

⅔
3  (MPEG-2)
5  (MPEG-4)

9,2 110

50 27 10
64-КАМ

¾
5  (MPEG-2)
9  (MPEG-4)

6,6
42,6 15,7

130

50 27 50
16-КАМ

⅔
3  (MPEG-2)
5  (MPEG-4)

19,0 110

50 27 50
64-КАМ

¾
5  (MPEG-2)
9  (MPEG-4)

13,4
76,7 29,1

130
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Ганжа С.,

ОНАС им. А.С. Попова

ПОСТРОЕНИЕ СИНХРОННОЙ СЕТИ ПЕРЕДАТЧИКОВ

ОВЧ-ЧМ ВЕЩАНИЯ

В 2005 году в Приднестровье работал передатчик на частоте 107,7 МГц

вблизи г. Бендеры. Покрываемая этим передатчиком территория при мощно-

сти Р = 0,5 кВт составляла около 40 км в радиусе.

Для покрытия радиовещанием остальных районов Приднестровья, а это

всего 4163 кв. км и учитывая географическую специфику республики, а

именно, то, что это вытянутая и узкая полоска земли между Молдовой и Ук-

раиной, необходимо было установить еще не менее трех передатчиков в диа-

пазоне ОВЧ. Однако частотный диапазон был уже практически занят други-

ми передатчиками на территории Украины и Молдовы, что не позволяло ре-

шить задачу.

Потребовалось другое техническое решение, которое основывалось на

построении сети синхронного вещания с использованием уже имеющейся

частоты 107,7 МГц.

Такое решение потребовало теоретических и практических изысканий

по построению сети. На протяжении 2006 – 2007 года были проведены прак-

тические измерения в опытной сети из двух передатчиков с одинаковой

мощностью, работающих в синхронном режиме.

Полученные автором результаты [1]  позволили осуществить расчет и

построение сети синхронного радиовещания.

В настоящее время сеть синхронного вещания состоит из стереопере-

датчиков, размещенных в г. Бендеры, г. Маяк, с. Воронково и с. Каменка. Ра-

бочая частота – 107,7 МГц. Передатчики расположены вдоль дороги длиной

168 км. Их зоны обслуживания охватывают как собственно дорогу, так и со-

ответствующие населенные пункты.
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При движении автомобиля по трассе он будет пересекать три участка,

соответствующие областям перекрытия зон обслуживания двух соседних пе-

редатчиков. В пределах этих областей напряженности поля передатчиков

приблизительно равны.

Как показали экспериментальные и теоретические исследования, зона

искажений будет представлять собой такой участок территории между пере-

датчиками, в пределах которых DЕ <  6  дБ ,  где DЕ представляет собой раз-

ность логарифмов значений напряженностей полей, создаваемых передатчи-

ками. Стационарный прием в пределах этих участков будет сопровождаться

искажениями. Если прием сигнала ведется в движущемся автомобиле, то при

прохождении таких участков качество приема вследствие усреднения иска-

жений, циклически изменяющихся на отрезках равных длине волны l, будет

несколько выше .

Литература:

1 Выходец А.В., Ганжа С.Н., Кузнецова А.С. Особенности проектиро-

вания синхронных сетей звукового ОВЧ-ЧМ вещания // Зв’язок. – 2007. – №

1. – С. 12 – 16,  № 2. – С. 60 – 64.

Вихрецкий Л.

Научно-производственная фирма «КВАНТ-М»

НАЗЕМНАЯ DVB – СЕТЬ

Организация предлагает технологию построения наземных региональ-

ных информационных сетей в DVB – стандарте.

Построение сети позволит объединить на региональном уровне между-

народные, национальные и местные информационные мультимедийные ус-

луги: телевидение, радио, Интернет, видеосвязь и другие.
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В основе проекта создание и распространение на территории региона

информационных DVB – пакетов.

Структура сети.

1. Головная станция

2. Базовые станции.

3. Местные (локальные) ретрансляторы.

Структура связей.

Радиально-кольцевой принцип (паутина).

Взаимодействие.

Пакет сигналов распространяется радиально от головной станции на ба-

зовые станции. Базовые станции осуществляют раздачу сигнала на местные

ретрансляторы, которые распространяют его на близлежащую территорию.

Ретрансляторы 2-х типов – активные и пассивные. Пассивные обеспечивают

только распространение входного сигнала, активные – осуществляют ре-

мультиплексирование DVB – пакетов а также могут добавлять в DVB – поток

свои DVB – пакеты. Все активные ретрансляторы закольцованы с базовыми

станциями и головной станцией таким образом, чтобы DVB – пакеты с мест-

ных точек поступали на головную станцию.

Необходимо отметить, что DVB – сеть собирательно – распределительная, а

обслуживание абонентов осуществляется на локальном уровне  любыми ин-

формационными технологиями (DECT, RadioEthernet),обратный канал может

быть также реализован по местным и локальным телефонным сетям и от-

дельными проводами).

Технология проекта.
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DVB – поток распространяется от головной станции через сеть к абонен-

там по эфиру в Кu – диапазоне и принимается стандартными DVB – S реси-

верами (телевидение и радио) и карточками типа SkyStar (Интернет).

Такая технология позволяет реализовать региональные сети без спутни-

ковых ретрансляторов.

Принципы построения сети.

В основу расчетов сети берутся три составляющие: направление, даль-

ность и мощность. Расчеты производятся таким образом, чтобы новые ре-

трансляторы не создавали помех при приеме сигналов от других ретрансля-

торов. Мощность базовых станций и ретрансляторов рассчитывается исходя

из требований для обеспечения приема сигнала на заданной площади на ан-

тенну диаметром 40 см.

Ретранслятор обеспечивает только прием и передачу входного сигнала,

на базовой станции осуществляется полное восстановление цифрового пото-

ка. Именно наличие базовых станций позволяет не только существенно уве-

личить зону распространения сигнала головной станции, но и в конечном

итоге объединить региональные сети в единую украинскую цифровую сеть.

Техническая реализация.

Организация построила  в г. Львов, Украина головную станцию и начала

трансляцию 88 телевизионных каналов, которые объединены в 11 DVB- па-

кетов по 8 каналов, построила и запустила около 20 ретрансляторов, и одну

базовую станцию. Проведенные испытания подтвердили правильность пред-

варительных расчетов.

Организация разработала, сертифицировала и начала изготовление всех

составляющих частей сети – базовых станций и ретрансляторов.

Оборудование для составляющих частей сети разработано и изготовляе-

тся на украинских предприятиях по заказу Организации.

Применяемое оборудование постоянно совершенствуется.
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В ближайшее время мы начинаем сборку цифровой мультимедийной стан-

ции, а в следующем году планируем запустить первый в Украине интерак-

тивный телевизионный канал. Для реализации этих целей мы ведем интен-

сивную разработку цифрового мультимедийного ресивера с обратным кана-

лом. Благодаря наличию ТСР – выхода этот ресивер можно использовать в

качестве сетевого концентратора для построения локальных  (домовых)

мультимедийных сетей.

Технические характеристики сети.

Диапазон частот 10,5 – 13,5 ГГц.

Групповая мощность:

   -   250-600 мВт – базовой станции;

   -   20-150 мВт – ретранслятора;

Потребляемая мощность ретранслятора – 12 Вт.

Радиус покрытия ретранслятора – 15-20 км, базовой станции – 40-60 км.

Пінкевич Ю.,

Львівська філія Концерну РРТ

ПОБУДОВА ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

На території Львівської області  розміщені 39, 25 та частина 14-ї зони

синхронного наземного цифрового мовлення.  На кожну зону виділено по 8

частот. На одній частоті у форматі DVB-T і кодуванні IMPEQ-4 може йти до

10 ТV програм .

У центрі 25-ї зони  знаходиться м.Львів. Радіус однієї зони близько 50

км. На передавальній вежі у Львові встановлюється передавач цифровою по-

тужністю 1 кВт, а також мультиплексори та засоби для кодування, перетво-
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рення та пакетування сигналів від різних ТРО. На вежі встановлені широко-

полосні антени з круговою діаграмою. Сигнали від восьми передавачів (бо є

8 частот)  через мости складання поступають в антени ( 2 – 3 антени) і пере-

даються в ефір.

Додаткові передавачі потужністю 250 Вт встановлюються в Радехові,

Красне, Бориславі, Яворові, Рава-Руській. Там антени мають вже не кругову

діаграму, а кардіоїдну, направлену на Львів. Це для того, щоб досягнути пот-

рібної напруженості поля у межах даної зони. Таким чином Львів обходиться

півколом чи колом. Для повного покриття у зоні необхідно добудувати ще

дві-три вежі, або використовувати існуючі вежі мобільних операторів.

Зпакетовані сигнали ТРО через систему наземної передачі цифрового

сигналу у стандарті DVB-S, так звану систему МІТРІС, передаються на пере-

давачі у Радехові, Красне, Бориславі, Яворові, Рава-Руській і за потребою в

інші міста.

Синхронізація у межах зони:

· Прив’язка може бути задана  у самому мультиплексорі

· Посилається часова мітка на всі передавачі одночасно

· На збуджувачах встановлюється часовий здвиг, який дозволяє врахува-

ти похибку у часі за рахунок різних відстаней від головного передавача

до інших

Фахівці ЛФ  КРРТ провели експеримент. Встановили цифровий пере-

давач потужністю 30 Вт. І провели заміри сигналу і коефіцієнт похибки мо-

дуляції MER (коефіцієнт похибок модуляції MER - аналог параметра анало-

гового сигналу "сигнал/шум". Поганий показник MER - це перша ознака по-

гіршення якості каналу). У межах заданої відстані  15 км – прийом був доб-

рий. Сигнал був і на відстані 30 км., але якісного прийому картинки чи звуку
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не буде. В експерименті брав участь член-кореспондент НАН В. В. Грицик,

директор Львівського НДІ інформаційної інфраструктури Держкомзв’язку та

інформатизації України та НАН України.

Питання, що виникли у результаті експерименту:

· Як оцінювати якість сигналу?

· Що саме міряти (які параметри є визначальними)?

· Відсутність необхідних стандартів та методологій вимірювань

· Навчання техперсоналу новим методам вимірювань та обслуговування

системи

· Відсутність необхідної вимірювальної техніки

· Як вирішувати проблеми побудови SFN- зон синхронного мовлення

при використання неоднорідних ліній (ВОЛС, РРЛ, DVB-S).

Окремо стоїть питання частотного планування: Чи потрібно УДЦР

планувати одне частотне присвоєння у всіх зонах країни, може доцільніше

зосередитись на кількох прикордонних областях і провести планування 3-4

частотних присвоєнь в зонах?

Як впроваджувати.

Негативи:

· Програма впровадження цифрового теле- і радіомовлення знаходиться

на розгляді у Кабміні і зависла там

· Концерн РРТ підпорядкували з Мінтрансу до Держтелерадіо, тому між

цими структурами виникли непорозуміння, хто саме втілюватиме про-

граму побудови цифрових мереж і що це за програма буде

· Звідки починати впровадження цифри? – почали з центру, це помилка

· У Женеві УДЦР прийняв і підписав рішення про вертикальну поляри-

зацію сигналу, мотивуючи це тим, що буде кращий прийом на штирьо-

ві автомобільні антени. Але це викликає потребу масштабної заміни
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антен, бо  більшість антен  з горизонтальною поляризацією. Це додат-

кові витрати на нові антени і може бути така ситуація, що на деяких

передавальних вежах просто бракне місця для всіх антен.  (Що б забез-

печити однакову  діаграму спрямованості, антена з вертикальною по-

ляризацією повинна мати в кілька разів більші лінійні розміри по вер-

тикалі).

Важливо! – розбудову цифри треба починати з прикордонних областей – Че-

рнівецької,  Закарпатської, Львівської, Волинської. Тому що, згідно Женеви,

якщо аналогові сигнали українських ТРО будуть створювати завади для циф-

рових сигналів з Польщі, Словакії, Румунії, то такі аналогові сигнали треба

буде негайно вимкнути. Крім захисту ефірного простору України, важливим

є те, що на територіях де поширені максимум 2-3 програми аналогового те-

лебачення, більш інтенсивно буде розвиватись приймальна мережа цифрово-

го телебачення і стане можливим прийом більшої кількості українських теле-

каналів.

Розвиток аналогових мереж ТБ і ФМ радіомовлення досі ішов у напря-

мку встановлення передавачів у містах та районах, де є велика кількість на-

селення. Тобто ішла боротьба за аудиторію. ТРО економічно недоцільно було

ставити передавачі у районах з малою густиною населення, напр. у гірських

районах. Цифрові ж мережі повинні накрити всю територію, щоб малонасе-

лені райони мали можливість отримувати ту ж саму інформацію, що й великі

міста та села.

Знову ж таки, аналогові системи будувалися самими ТРО на базі існу-

ючих веж КРРТ, або з використанням будівель, власних чи інших веж, спо-

руд. Що доброго є у цьому - старі мережі побудовані з врахуванням рельєфу

області. Це важливо в умовах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької

та Закарпатської областей.
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Цифра дає можливість забезпечити всі райони області сигналом, дає

можливість збільшити кількість мовників. Частотні присвоєння мають бути у

операторів - підприємств КРРТ у кожній точці встановлення передавачів. Ві-

дповідно всі погодження з НКРЗ, частоти, розподіл, пакетування, передача

сигналу, передавачі, їх потужність, антени, фідери, синхронізація – проблеми

не ТРО, а Концерну РРТ. Зрозуміло, що для державних та загальнонаціона-

льних каналів оператором-провайдером таких послуг має бути концерн РРТ.

Він же може бути таким самим оператором і провайдером для приватних

ТРО. Чому не може бути оператором приватна структура? Тому що, тоді ТРО

будуть залежні від політичних уподобань власника такої структури, який

може і буде вирішувати кого пускати на мультиплекс, кого ні. КРРТ, як ней-

тральна державна структура зацікавлений тільки у можливості забезпечення

всім (і ТРО і споживачам)  рівних умов і якісній доставці сигналу по всьому

радіусу зони. Це, мабуть, буде найнеконфліктніше вирішення питання.

 Тому міняється і сама філософія роботи ТРО. Їх завдання – виготов-

лення програмного продукту. Не потрібно витрачати гроші на побудову ме-

режі, на передавачі, кодери, мультиплексори, антени, дозволи, технічний пе-

рсонал і т.д. Мережу робить оператор, тобто КРРТ, який меншою кількістю

передавачів закриває всю територію, забезпечує сигнал потрібної якості. Бі-

льше того, ТРО не цікавитиме на якій саме частоті іде передача сигналу – він

є у пакеті на одній з частот і споживачі можуть його отримувати. Головне –

присутність у одному з пакетів.

Львівський ОТРПЦ разом з ОДА розробили програму впровадження

цифрового телерадіомовлення в області. На його втілення потрібно

26 000 000 грн. Згідно плану – цифру в області можна реалізувати до 2012

року.

Впровадження цифрового мовлення загальнонаціональних каналів має

фінансуватися з держбюджету, місцевих та регіональних каналів – з місцевих

бюджетів.
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Стосовно цифрового радіомовлення.

Виділена смуга частот 174-230 МГц під технологію T-DAB у даний час

використовується аналоговими телепередавачами 3-го діапазону (6 – 12

ТВК). Вважається доцільним визначитись стосовно впровадження технологій

DRM на середніх і коротких хвилях до 30 МГц, DRM+  в діапазонах УКХ та

FM, розглянути можливості HD радіо.

Халиль Г.,

Университет Аль – Баас, город Хомс

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Можно выделить несколько классов особенностей организации телеви-

зионного вещания в нашей стране – САР:

1. Организационные.

2. Технические.

3. Политические.

4. Географические и другие.

В Сирии вопросами построения телевещания занимается только Мини-

стерство информации. У нас есть три государственные программы. Первая

программа (аналоговая эфирная) – общегосударственная, осуществляет ве-

щание только на арабском языке. Вторая программа (аналоговая эфирная) –

международная, вещание ведётся на всех европейских языках. Третья про-

грамма (цифровая спутниковая) – космическая программа. Рассмотрим их

подробнее.

Организационные особенности.

Организация по вопросам радио и телевидения входит в состав и подчи-

няется Министерству информации, которое состоит:
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1. Организация по вопросам радио и телевидения.

2. Сирийско – Арабское агенство новостей SANA.

3. Фонд «Альвахда» -  печати и издательства.

4. Сирийский фонд распределения литературы.

5. Фонд «Тишрин» по делам печати и публикаций.

6. Арабская организация деклараций.

7. Институт подготовки специалистов.

8. Институт печати и издательства.

 Технические особенности.

Сирийская Арабская Республика богатая,  нефте- и газодобывающая

страна с хорошим развитием. Это даёт возможность экспортировать нефте-

продукты, газ, минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию.

В результате, страна располагает материальными ресурсами, достаточ-

ными, для приобретения самого  современного телевизионного оборудова-

ния. В этом смысле нам очень интересен опыт других стран, в частности Ук-

раины, по выявлению мировых лидеров в производстве телевизионной тех-

ники и в части проектирования  сетей цифрового вещания.

Политические особенности.

  У нас в Сирии нет частных коммерческих телевизионных программ.

Первая сирийская программа является очень популярной, она занимает пер-

вое место в рейтинге Арабских программ, среди научно – познавательных

передач.

Географические особенности.

Если мы посмотрим на географическую физическую карту Сирии, то

увидим, что наибольшая плотность населения страны, в основном в горах, на

берегу моря, на севере Сирии и на юго–западе, а  остальную территорию за-

нимает пустыня. При построении новой сети цифрового телерадиовещания

для нашей страны, необходимо учитывать этот сложный рельеф местности.

Особенностью горной местности является множество зон тени, в кото-

рых приём телевизионных сигналов отсутствует, или сигналы принимаются
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вместе с множеством переотражённых эхо – сигналов. Это вызывает значи-

тельное ухудшение качества телевизионного изображения.

Повторюсь, что нам очень интересен опыт других стран, в частности

Украины, по выявлению мировых лидеров в производстве телевизионной

техники и в части проектирования  сетей цифрового вещания, который мы

хотели бы использовать при разработке составлении частотно-

территориального планирования покрытия территории нашей страны зонами

цифрового телевизионного вещания.

Приходько О.,

Могилянська школа журналістики

УКРАЇНСЬКІ „КОТЛЕТИ” ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ І „МУХИ” ІН-

ФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Актуальність теми дослідження обумовлена існуючим браком розуміння су-

спільно-політичних передпосилок та наслідків переходу до цифрового мов-

лення та недооцінкою ролі інтерактивного телебачення як механізму розбу-

дови інформаційного суспільства. За наявності багатьох досліджень, присвя-

чених технічним та фінансовим аспектам цифрового переходу, розвитку ци-

фрових інформаційних технологій, становлення системи нових взаємовідно-

син, які виникають завдяки їх впровадженню, здебільшого залишаються поза

увагою.

Впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні переважно

пов’язується з Регіональним планом цифрової радіомовної служби, який було

прийнято в Женеві 2006 року. Ця міжнародна угода, під якою стоїть також і

підпис України, передбачає перехід від аналогового до цифрового мовлення

та повне відключення аналогового мовлення не пізніше 2015 року. Тобто,
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якщо до цього часу в Україні цифрове телебачення створено не буде, вона

залишиться також і без аналогового. І тому необхідність впровадження циф-

рового ТБ у нас аргументується потребою забезпечення національної інфор-

маційної безпеки, збереженням радіочастотного ресурсу, виділеного Україні

Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЄ), покриттям телемовленням усієї

території нашої країни.

В той же час в прес-релізі МСЄ, присвяченому укладанню цієї угоди, підкре-

слюється, що таке рішення стало важливим кроком на шляху досягнення ці-

лей, визначених Декларацією ООН щодо викликів тисячоліття та Всесвітнім

самітом з інформаційного суспільства. «Оцифровування мовлення в Європі,

… до 2015 року являє собою важливу віху в розбудові більш рівноправного,

справедливого та орієнтованого на людину інформаційного суспільства.

Оцифровування дозволить спрямувати наявні технології на подолання циф-

рового розриву та налагодити зв’язок з тими спільнотами, які залишаються

не залученими через віддаленість чи недорозвиненість послуг». (1)

У «війні форматів», за якою певний час не дуже зацікавлено (в першу чергу

через майже тотальне нерозуміння як самої проблеми, так і досить специфіч-

ної термінології) спостерігає населення нашої країни, найбільш поширеними

аргументами виступають якість послуги, кількість каналів, які можуть коду-

ватися в кожному окремому випадку, вартість обладнання. І майже зовсім не

згадується можливість отримання замість звичайної телевізійної послуги ін-

терактивну. Хоча саме ця можливість країнами Західної Європи розглядаєть-

ся як могутній механізм залучення до глобальної Інтернет-спільноти всіх та

кожного та подолання цифрового розриву. Проте, як засвідчує вже накопи-

чений окремими країнами досвід, зовсім недостатньо просто зробити вибір

на користь певного формату (хоча впроваджувати формат MPEG-2, який не

має інтерактивних можливостей, здається цілковито недоречним).
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Так,  дуже цікаві результати отримано у Великій Британії. Там ще 1997 року

було сформульовано мету до 2005 року повністю забезпечити населення кра-

їни доступом до Інтернету, впровадити електронне урядування, створити но-

ву культуру взаємовідносин в суспільстві. П’ять років потому уряд був зму-

шений констатувати наявність суттєвих проблем в реалізації цієї програми.

Більше того,  загальна частка підключених до Інтернету британців 2004 року

досягла майже 60 відсотків. Але серед тих, хто залишився offline, мало хто

взагалі бажав змінювати свій статус. (2)

Вирішити цю проблему британський уряд вирішив саме за допомогою інте-

рактивного ТБ. Переваги, які надає ця технологія, є дуже вагомими: по-

перше, літнім людям та працівникам фізичної праці (а саме вони складали

переважну більшість серед неохоплених Інтернетом) психологічно легше

опанувати нову функцію звичного телеприймача, аніж зовсім незнайомий та

складний для розуміння комп’ютер. По-друге, запроваджувати інтерактивне

ТБ в масштабах всієї країни значно легше, ніж, наприклад, прокладати кабель

в сільській місцевості, і набагато дешевше, ніж застосовувати інші технології

(наприклад, мобільні).

Однак ця програма також виявилась дуже складною для виконання. По-

перше, найамбіційніший комерційний проект ITV Digital взагалі зазнав пов-

ної поразки. Як зазначають експерти, насамперед через те, що намагався кон-

курувати зі Sky, пропонуючи його аудиторії майже такий самий контент, за-

мість того, щоб створювати власний ринок контенту,  налаштованого на пот-

реби кожного окремого індивідуума. (3)

Більш вдалим виявився проект безкоштовної послуги цифрового інтерактив-

ного ТБ Freeview, особливо після того, як в його реалізації почали брати

участь Пенсійна система та Міністерство охорони здоров’я. Можливість за-

пису на прийом до лікаря через екран телеприймача за допомогою звичного
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пульту дистанційного керування стала переламним моментом в процесі пов-

ної оцифровування Великої Британії. (4)

З іншого боку, експериментальний проект повного переходу на цифрове ТБ,

який було завершено ще 2005 року в двох сільських місцевостях в Уельсі,

виявив чимало засторог на шляху його впровадження. За результатами опи-

тування, якщо в середньому складнощі з налагодженням устаткування, необ-

хідного для забезпечення інтерактивного ТБ, відчував кожний п’ятий мешка-

нець, то в групі 65+ років таких було 35 процентів. А серед 75-річних кожен

другий визнав, що навіть не буде намагатися самостійно впоратися з цією

проблемою.

Більш того, так званою «червоною кнопкою», яка, власне, і перетворює зви-

чайне цифрове мовлення на інтерактивне, користувалися лише 58 відсотків

респондентів. А в групі 75+ 44 відсотка майже не розуміли, навіщо вона пот-

рібна. Проте 99,2 відсотка опитуваних  рішуче заперечували можливість по-

вернення до аналогового телебачення. (5)

Не менш цікавим видаються висновки американського дослідника Генрі

Дженкінса (6), який стверджує, що нові інтерактивні медіа сприяють соціа-

льній згуртованості своєї аудиторії, перетворюють пасивних споживачів на

активних співавторів та співтворців. І найбільше це стосується саме інтерак-

тивного телебачення. Якщо персональним комп’ютером кожен користується

індивідуально, то телевізор традиційно був центром родинного життя. І тепер

знов виникає можливість разом приймати рішення з питань місцевого само-

регулювання, робити покупки, брати участь в соціальних мережах, створюва-

ти та поширювати новий цифровий контент тощо.

Звичайно, для того, щоб скористатися усіма можливостями, які дає суспільс-

тву впровадження інтерактивного цифрового ТБ, без консолідації зусиль за-

конодавців, державних установ, науковців, бізнесу, навчальних закладів,

громадського суспільства неможливо. Саме тому країни, які демонструють
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найкращі успіхи в цьому напрямку, починали з розробки стратегії побудови

інформаційного суспільства, на базі якої вже розроблялися інші більш прик-

ладні програми. В тому числі і програма впровадження цифрового ТБ, саме

як механізм досягнення цілей розбудови інформаційного суспільства, а не як

самоціль. В Україні в цьому відношенні складається відверто загрозливе ста-

новище.

Хоча минулого року і було прийнято Закон України «Про Основні засади ро-

звитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» (7), однак

із стратегічної точки зору його значення не варто переоцінювати. Більш того,

роль інтерактивного цифрового телебачення в розбудові інформаційного су-

спільства в Україні там не згадується взагалі.

Проте дуже чітко та недвозначно на «потенціал цифрового телебачення по-

ширити інформаційне суспільство на кожну домівку»  вказує Рекомендація

Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2003) 9 «Про заходи щодо посилення

демократичного та суспільного впливу цифрового телебачення» (8)

Відсутність в Україні потужної експертно-аналітичної спільноти, нехтування

міжнародним досвідом, порадами і навіть обов’язковими до виконання  рі-

шеннями авторитетних організацій, відсутність стратегічного розуміння на-

ціональних інтересів на державному рівні можуть привести до того, що уні-

кальна можливість розбудови інформаційного суспільства під час переходу

до цифрового телебачення буде втрачено. І значні державні кошти буде ви-

трачено без максимальної користі для суспільства, проте, можливо, з макси-

мальними прибутками для окремих його представників. Першим кроком на

шляху подолання цієї загрози може стати широке обговорення справжнього

потенціалу інтерактивного телебачення в цифрову  еру.

1. Digital broadcasting set to transform communication landscape by 2015 (Accord

is major step in implementing World Summit on the Information Society objec-

tives) – press-release of ITU

http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/11.html

http://:@www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/11.html
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digitv
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7. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 листопада 2006 р. N 592-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної програми впровадження цифрового

телерадіомовлення

1. Схвалити Концепцію Державної програми впровадження цифрового теле-

радіомовлення, що додається.

http://:@www.guardian.co.uk/technology/2004/feb/19/internet.egovernment
http://:@www.egovmonitor.com/features/pledger01.html
http://:@www.computing.co.uk/computing/
http://:@www.egovmonitor.com/node/2056
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Визначити Мінтрансзв'язку замовником Програми.

2. Мінтрансзв'язку разом із заінтересованими центральними органами вико-

навчої влади та Національною радою з питань телебачення і радіомовлення

розробити та подати Кабінетові Міністрів України у чотиримісячний строк

проект Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 51

КОНЦЕПЦІЯ

Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

Загальна частина

На сьогодні основним джерелом розповсюдження телевізійних та

радіопрограм є аналогове наземне ефірне телерадіомовлення. Разом з тим у

розвинутих країнах активно впроваджується цифрове наземне ефірне

(стаціонарне та мобільне) телерадіомовлення (далі - цифрове теле-

радіомовлення). Перехід окремої держави до застосування технологій циф-

рового телерадіомовлення неможливий, оскільки впровадження таких техно-

логій безпосередньо зачіпає інтереси сусідніх держав щодо використання

радіочастотного ресурсу, а також національні інтереси у сфері інформаційної

безпеки. Цифрове телерадіомовлення може впроваджуватися тільки за умови

розроблення на міжнародному рівні єдиного підходу та узгоджених прин-

ципів розподілу радіочастотного ресурсу.

З урахуванням загальних тенденцій розвитку цифрового телерадіомовлення в

рамках Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) за участю адміністрацій

зв'язку заінтересованих країн розроблено і затверджено угодою країн - членів

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету

Міністрів України

від 30 листопада 2006 р. N 592-р
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МСЕ регіональний план цифрової наземної радіомовної служби у смугах

частот 174-230 МГц та 470-862 МГц - "Женева-2006" (далі - регіональний

план). Зазначена угода передбачає наявність періоду переходу від аналогово-

го до цифрового телерадіомовлення, який триватиме до 2015 року. Після за-

вершення зазначеного періоду аналогове мовлення втратить свій статус, а йо-

го застосування буде можливим тільки за умови відсутності радіозавад

прийманню цифрового телерадіомовлення в сусідніх країнах. Ураховуючи

те, що на даний час телерадіомовлення України є виключно аналоговим,

після закінчення перехідного періоду більшість діючих телерадіопередавачів

повинна буде припинити свою роботу, а на частині території України, де не

буде створено інфраструктури цифрового телерадіомовлення, програми дер-

жавного (громадського) телерадіомовлення не розповсюджуватимуться вза-

галі.

Розв'язання зазначеної проблеми пов'язане з необхідністю здійснення ком-

плексу заходів щодо захисту національних інтересів України у сфері теле-

радіомовлення, створення умов для поступового переходу до нових техно-

логій без втрати обсягів мовлення та глядацької аудиторії.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності

впровадження цифрового телерадіомовлення

В Україні діють понад 200 телерадіокомпаній ефірного наземного аналогово-

го телерадіомовлення та понад 2000 передавачів і розглядається більше 3000

заяв на виділення нових частот (на нові передавачі). Частотний план анало-

гового мовлення не відповідає частотному плану цифрового мовлення.

Внаслідок цього введення в експлуатацію цифрового передавача потребує у

багатьох випадках вимкнення або зміни параметрів випромінювання одного

або кількох аналогових, що може призвести до зміни існуючого режиму

приймання населенням телерадіопрограм.

Основою ефірного телерадіомовлення є використання радіочастотного ре-

сурсу. Відповідно до регламенту радіозв'язку МСЕ, розподіл для будь-якої

держави нових радіочастот здійснюється відповідно до поданих нею заявок
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на реєстрацію радіочастот та за результатами міжнародної координації. Якщо

держава не користується певним радіочастотним ресурсом, то вона не може

претендувати на його резервування для себе на майбутнє.

Зволікання з виконанням регіонального плану цифрового телерадіомовлення

може поставити Україну в нерівноправне становище з іншими країнами у ви-

користанні каналів мовлення в її прикордонних координаційних зонах та

призвести до втрати частини національного радіочастотного ресурсу,

виділеного для потреб телерадіомовлення.

Основними причинами виникнення проблеми є:

еволюційна зміна радіотехнологій, які є основою для здійснення теле-

радіомовлення;

вичерпаність радіочастотного ресурсу, необхідного для подальшого розвитку

аналогового телерадіомовлення;

необхідність виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з

її членства в МСЕ, щодо створення необхідних умов для функціонування

цифрових телерадіомереж інших країн; захисту національних інтересів сто-

совно користування радіочастотним ресурсом, виділеним для потреб теле-

радіомовлення; забезпечення безпеки в інформаційній сфері, пов'язаної з

функціонуванням телерадіомереж та максимальним охопленням населення

сучасним телерадіомовленням;

забезпечення населення всебічною, оперативною та об'єктивною

інформацією.

Актуальність розроблення Державної програми впровадження цифрового те-

лерадіомовлення (далі - Програма) зумовлена необхідністю переходу на про-

гресивні технології передачі і приймання телерадіопрограм.

Мета Програми

Метою Програми є впровадження цифрового телерадіомовлення, забезпе-

чення доступу населення до телерадіопрограм, що надаються постачальни-

ками державного (громадського) сектору.

Разом з тим виконання Програми передбачає:
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створення нормативної, експериментально-технічної і метрологічної бази для

впровадження та подальшого розвитку систем і засобів цифрового теле-

радіомовлення;

створення на базі діючих підприємств виробництва засобів цифрового теле-

радіомовлення і комплектувальних виробів з метою максимального забезпе-

чення телерадіомовлення обладнанням вітчизняного виробництва;

організацію і матеріально-технічну підтримку діяльності наукових установ

галузі для здійснення науково-технічного супроводження та забезпечення

рівноправної участі України у міжнародних заходах щодо впровадження та

розвитку цифрового телерадіомовлення;

проведення конверсії радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах

радіочастот впровадження цифрового телерадіомовлення.

Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми та

обґрунтування оптимального варіанта

Впровадження цифрового мовлення може здійснюватися за такими

варіантами:

перехід у визначений час на цифровий формат з вимкненням аналогових пе-

редавачів і ввімкненням цифрових, що потребує завчасного створення пара-

лельної системи цифрового телерадіомовлення за умови функціонування

системи аналогового мовлення, в тому числі всіх її споруд та технічних за-

собів. Такий варіант потребує часу та значних витрат, пов'язаних із створен-

ням нової повноцінної мережі мовлення та утриманням діючої мережі, а та-

кож наявності значного резерву радіочастотного ресурсу;

еволюційний перехід до цифрового мовлення шляхом поступового виведення

з експлуатації аналогових передавачів після вичерпання ними свого ресурсу і

заміни їх цифровими. Такий варіант є економічно найбільш вигідний, але при

цьому перехідний період може затягнутися на невизначений строк, що при-

зведе до втрати значної частини інформаційного простору;

поступове розгортання мереж цифрового телерадіомовлення, переведення на

них існуючих телевізійних програм та припинення роботи мереж аналогово-
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го мовлення. Такий варіант є проміжним між першим і другим, дає змогу

поєднати переваги двох попередніх варіантів з урахуванням політичної та

економічної ситуації в державі, міжнародних зобов'язань та обмежених

строків і здійснити перехід до цифрового телерадіомовлення синхронно із

сусідніми країнами, що унеможливить втрату інформаційного простору і за-

безпечить належний рівень інформаційної безпеки країни. Після завершення

перехідного періоду аналогове мовлення може функціонувати, не створюючи

завад цифровому телерадіомовленню.

Під час реалізації будь-якого із зазначених варіантів повинна забезпечувати-

ся можливість безперервного розповсюдження телерадіопрограм.

Оптимальним варіантом є поступовий та поетапний перехід до цифрового

телерадіомовлення у визначені строки. Етапи впровадження цифрового теле-

радіомовлення визначаються з урахуванням перехідного періоду, встановле-

ного МСЕ, та комплексу першочергових заходів, що забезпечать виконання

міжнародних зобов'язань України і захист національних інтересів у збере-

женні інформаційного простору, що дасть змогу своєчасно підготуватися до

гармонізованого переходу на цифрове телерадіомовлення в межах теле-

радіопростору європейських держав, пропорційно розподілити витрати

відповідно до економічних можливостей країни і тим самим зробити їх дос-

тупними для національної економіки. Зазначений варіант переходу до циф-

рового мовлення дасть можливість у разі необхідності частково зберегти

аналогове мовлення у центральних регіонах України після закінчення пе-

рехідного періоду, що може створити більш сприятливі умови для малоза-

безпечених верств населення.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

МСЕ встановлено строк закінчення перехідного періоду від аналогового до

цифрового телерадіомовлення - 17 липня 2015 року.

Впровадження цифрового телерадіомовлення здійснюватиметься шляхом:

розроблення та затвердження Програми;
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створення одночастотних синхронних зон мовлення відповідно до

регіонального плану у смугах частот 174-230 МГц та 470-862 МГц із не-

обхідною телекомунікаційною інфраструктурою;

створення державної загальнонаціональної телекомунікаційної мережі циф-

рового телерадіомовлення для забезпечення розповсюдження програм дер-

жавних, громадських і комунальних телерадіоорганізацій, системи

суспільного телерадіомовлення, а також для задоволення потреб інших теле-

радіоорганізацій, визначених Національною радою з питань телебачення і

радіомовлення;

розвитку державної загальнонаціональної телекомунікаційної мережі цифро-

вого телерадіомовлення відповідно до плану впровадження цифрового теле-

радіомовлення, рішень Національної ради з питань телебачення і

радіомовлення про створення каналів мовлення, телерадіомереж, які пере-

дбачають використання радіочастотного ресурсу;

надання в установленому порядку Мінтрансзв'язку споруд електрозв'язку

суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на мовлення;

розгортання Мінтрансзв'язку державної загальнонаціональної телеко-

мунікаційної мережі цифрового телерадіомовлення;

здійснення під час розгортання державної загальнонаціональної телеко-

мунікаційної мережі цифрового телерадіомовлення розширення зон мовлен-

ня передусім у найбільш проблемних прикордонних регіонах;

забезпечення державної підтримки населення під час впровадження цифро-

вого телерадіомовлення та внесення відповідних змін до законодавства.

Очікувані результати виконання Програми

Впровадження цифрового телерадіомовлення створить умови для збереження

державного мовлення в Україні після закінчення періоду переходу від анало-

гового до цифрового телерадіомовлення, інтеграції України у європейський і

світовий інформаційний та телекомунікаційний простір, дасть можливість

усунути існуючі диспропорції в охопленні населення телерадіомовленням,

більш раціонально використовувати радіочастотний ресурс, забезпечити ви-
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сокоякісне приймання телерадіопрограм, у тому числі на мобільні та пере-

носні приймачі.

Перехід до якісно нового рівня багатопрограмного цифрового теле-

радіомовлення забезпечить широкий доступ населення до інформації, сприя-

тиме підвищенню культурного і освітнього рівня.

Впровадження цифрового телерадіомовлення дасть можливість за тої самої

площі покриття знизити вихідну потужність та енергоспоживання переда-

вачів у декілька разів, а також екологічне навантаження на навколишнє сере-

довище.

Створення інфраструктури державної мережі цифрового телерадіомовлення

(щогли антен, канали доставки телевізійних програм до передавачів) дасть

змогу комерційним телерадіоорганізаціям та операторам телерадіомовлення

використовувати її на всій території України, не обмежуючись мовленням на

обласні центри та індустріально розвинуті регіони.

Надання зазначених послуг забезпечить надходження до державного бюдже-

ту коштів і часткову поступову компенсацію витрат на створення державної

загальнонаціональної телекомунікаційної мережі цифрового теле-

радіомовлення, а також значно прискорить виконання планів щодо впровад-

ження цифрового телерадіомовлення, у тому числі у гірській, сільській

місцевості та у депресивних регіонах.

Фінансове забезпечення Програми

Видатки, пов'язані з виконанням Програми, здійснюються за рахунок коштів,

передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та інших джерел.

____________
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Проект

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Загальна частина

Ця Програма спрямована на забезпечення гармонізованого переходу від

аналогового до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження те-

ле- та радіопрограм з метою дотримання міжнародних зобов’язань України,

що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв’язку  і розвит-

ку національного інформаційного простору з урахуванням світових тенден-

цій розвитку засобів телекомунікацій.

Відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної слу-

жби у смугах частот 174 — 230 МГц та 470 — 862 МГц (“Женева-2006”), що

затверджено угодою країн — членів МСЕ, Україна повинна перейти з анало-

гового на цифрове телерадіомовлення до 2015 року. Після закінчення цього

строку більшість діючих аналогових телерадіопередавачів припинять свою

роботу для забезпечення беззавадового функціонування обладнання цифро-

вого телерадіомовлення, чим обумовлена необхідність створення в Україні

до 2015 року повноцінної інфраструктури цифрового мовлення та вирішення

питання доступу всіх верств населення до загальнонаціональних програм мо-

влення у цифровому форматі.

Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення подальшого розвитку національно-

го телерадіомовлення шляхом поступового впровадження цифрового телера-

діомовлення, створення відповідних умов для доступу всіх верств населення

до програм цифрового телерадіомовлення, що надаються постачальниками

державного (громадського) сектору.
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Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для впровадження цифрового телерадіомовлення передбачається:

забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів ви-

конавчої влади, підприємств, установ та організацій для впровадження циф-

рового телерадіомовлення;

створити до 2015 року базову державну інфраструктуру цифрового те-

лерадіомовлення;

переглянути принципи регулювання діяльності телерадіоорганізацій та

операторів телекомунікацій в умовах застосування технологій цифрового те-

лерадіомовлення у зв’язку з розширенням наповнення частотних каналів;

впровадити у смугах частот 174 — 230 МГц (третій телевізійний діапа-

зон) і 470 — 862 МГц (четвертий і п’ятий телевізійний діапазон) радіотехно-

логії цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T;

створити 81 синхронну зону телерадіомовлення відповідно до регіона-

льного плану з використанням стандарту MPEG-4, що дасть змогу передава-

ти в одному частотному каналі до 10 телевізійних каналів;

створити телекомунікаційну мережу розповсюдження сигналу з раціо-

нальним використанням як наземних, так і супутникових телекомунікаційних

засобів з переважним застосуванням вітчизняних систем супутникового

зв’язку;

здійснити перехід телерадіоорганізацій на цифровий формат з одночас-

ним вирішенням питання забезпечення населення засобами приймання сиг-

налів цифрового телерадіомовлення;

забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів циф-

рового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів спеціальних користу-

вачів згідно з нормами частотно-територіального планування;
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забезпечити проведення конверсії необхідного радіочастотного ресурсу

шляхом виконання Міноборони разом з Мінтрансзв’язку та НКРЗ комплексу

заходів щодо змін радіотехнологій та категорій користувачів радіочастотного

ресурсу за результатами частотно-територіального планування;

забезпечити подвійне покриття території країни сигналами цифрового

телерадіомовлення, залучивши на договірних засадах операторів недержавної

форми власності до побудови (модернізації) окремих елементів інфраструк-

тури цифрового телерадіомовлення за позабюджетні кошти для подальшого

їх використання комерційними телерадіокомпаніями;

визначити умови поетапного припинення аналогового телерадіомовлен-

ня у зонах синхронного мовлення та затвердити відповідний план;

внести необхідні зміни до законодавства у сфері телекомунікацій, теле-

радіомовлення та користування радіочастотним ресурсом для урахування

особливостей організації та функціонування телерадіомовлення з викорис-

танням цифрових технологій (ліцензування діяльності оператора телекомуні-

кацій та ліцензування цифрового телерадіомовлення);

вирішити питання надання земельних ділянок під будівництво антенних

веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення;

затвердити національні стандарти цифрового телерадіомовлення та ви-

значити вимоги до його технічних засобів;

створити нормативно-правову базу з питань впровадження та подальшо-

го розвитку систем і засобів цифрового телерадіомовлення;

організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів для виконання

завдань з розроблення, впровадження, технічної експлуатації обладнання і

комплексів цифрового телерадіомовлення;

налагодити на базі діючих підприємств виробництво засобів цифрового

телерадіомовлення, цифрових телевізійних приймачів та цифрових перетво-
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рювачів сигналу для аналогових телевізійних приймачів, їх складових та

комплектувальних виробів;

забезпечити надання матеріально-технічної підтримки науковим устано-

вам галузі для здійснення науково-технічного супроводження участі України

у міжнародних заходах з питань  впровадження цифрового телерадіомовлен-

ня.

У зв’язку з тим, що телерадіомовлення є одним з основних чинників ін-

формаційної безпеки будь-якої держави, а також з урахуванням надзвичайно

стислих для України строків перехідного періоду, зобов’язань України як

члена МСЕ, складності та великих обсягів технічних і організаційних за-

вдань, необхідності забезпечення доступу всіх верств населення до програм

цифрового телерадіомовлення, розв’язання проблеми впровадження цифро-

вого телерадіомовлення потребує державної підтримки.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додат-

ку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Перехід системи телерадіомовлення з аналогового на цифрове дасть

змогу:

забезпечити подальший розвиток вітчизняного телерадіомовлення та ро-

зширити можливості для створення і забезпечення доступу населення до но-

вих телерадіопрограм;

досягти показників країн Західної Європи щодо кількості каналів та про-

грам телерадіомовлення;
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забезпечити доступ всіх верств населення до програм цифрового телера-

діомовлення за допомогою сучасних цифрових технологій  після завершення

перехідного періоду;

створити умови для розвитку конкурентного середовища на ринку теле-

комунікаційних послуг, зокрема послуг телерадіомовлення;

підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі телерадіомовлен-

ня, що збільшить обсяг надходження до державного бюджету від телерадіо-

компаній та операторів телекомунікацій;

знизити рівень вихідної потужності передавачів та їх енергоспоживання,

що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє природне се-

редовище та забезпечить значну економію електроенергії.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного

бюджету та інших джерел, передбачених законом.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 4300,8 млн. гривень,

з них за рахунок коштів державного бюджету — 2975 млн. гривень, з інших

джерел — 1325,8 млн. гривень.

Щорічний обсяг фінансування Програми визначається з урахуванням

конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній пері-

од.

_____________________



64

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1260

03.10.2007                                  м. Київ                               Протокол № 33

Про внесення доповнень до Плану розвитку

національного телерадіоінформаційного простору

у зв’язку із впровадженням першого етапу

цифрового телерадіомовлення

Зважаючи на необхідність якнайшвидшого запровадження в Україні

цифрового телемовлення, розглянувши пропозиції та зауваження телерадіоо-

рганізацій та громадських об’єднань, керуючись статтями 21, 22 Закону

України “Про телебачення і радіомовлення” та статтями 15, 17, 24 Закону

України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомов-

лення”, Національна рада

вирішила:

1. Внести доповнення до розділу „Розвиток основних технологій телера-

діомовлення” частини ІІ „План використання радіочастотного ресурсу, виді-

леного для телебачення і радіомовлення” Плану розвитку національного те-

лерадіоінформаційного простору України згідно з додатком.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією ухвалити

рішення щодо припинення виробництва та ввезення на митну територію

України телеприймачів без вмонтованих перетворювачів цифрового сигналу.

3. Звернутися до Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

та керівників телекомпаній – власників передавальних засобів з пропозицією

надати інформацію про наявність твердотільних передавачів, їх розміщення,
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технічні параметри та вивчити можливість їх переоснащення для трансляції

телепрограм у стандарті DVB-T (DVB-H, HDTV).

4. Звернутися до Державного комітету телебачення і радіомовлення Ук-

раїни з пропозицією надати свої пропозиції щодо методики розрахунку та-

рифів на послуги з трансляції телепрограм засобами Концерну РРТ.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступ-

ника голови Національної ради І. Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/ В. Лясовсь-

кий

ПЛАН

розвитку національного телерадіоінформаційного простору України

(з доповненнями, внесеними рішенням Національної ради № 1260 від

03.10.2007)

Витяг

Розвиток основних технологій телерадіомовлення

На сьогодні основним джерелом прийманням населенням України те-

лерадіопрограм є наземне ефірне аналогове мовлення. З метою збільшення

кількості програм та створення конкурентних засад у галузі теле-

радіомовлення у світі активно впроваджуються системи цифрового теле-

радіомовлення.

Перехідний період від аналогового до цифрового мовлення визначено

Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) до 2015 року. Такий перехід є

надзвичайно складним оптимізаційним завданням, яке неможливо виконати

без координації та узгодження дій Адміністрації зв’язку України з ана-

логічними органами сусідніх держав та МСЕ.
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У наземному ефірному середовищі цифрове мовлення реалізується в

ІІІ, ІV та V телевізійних діапазонах (174–230 МГц, 470–862 МГц), за систе-

мою DVB-T. Система DVB-T впроваджується з врахуванням майбутнього її

використання сумісно з використанням системи T-DAB.

На перехідний період цифрові передавачі мають включатися таким чи-

ном, щоб ще працюючі аналогові передавачі були захищені від завад. Скла-

довою частиною вирішення загальної проблеми впровадження цифрового

мовлення є оптимізація переходу від аналогового до цифрового мовлення на

території України.

З метою забезпечення інформаційної безпеки України, збереження

радіочастотного ресурсу, виділеного Міжнародним союзом електрозв’язку

для потреб цифрового ефірного телемовлення України, покриття телемов-

ленням усієї території держави, пріоритетним його впровадженням у прикор-

донних регіонах; створення телебачення високої чіткості – відбудеться впро-

вадження цифрового телерадіомовлення.

Основними принципами якими керується Національна рада при роз-

робці Плану впровадження цифрового телерадіомовлення є :

· соціальна складова:

– перехід на цифрові стандарти телебачення з-за умови забезпечення

прав громадян на доступ до інформації без технологічних обмежень;

– державне забезпечення соціально незахищених громадян України пе-

ретворювачами цифрового сигналу;

– задоволення потреб телеглядачів у багатопрограмному та якісному

телебаченні з можливістю отримання інтерактивних послуг в усіх зонах

впровадження цифрового телебачення.

· безпекова складова:

– використання усіх частотних присвоєнь, виділених Регіональною

угодою „Женева-06” до 2015 року, особливо у прикордонних регіонах.

· технологічна складова:
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– гарантування ліцензіатам, які на даний час здійснюють аналогове на-

земне мовлення збереження поширення сигналу у цифровому стандарті без

втрати аудиторії.

– рівномірний перехід до визначеного терміну (17 червня 2015 року)

шляхом поступового розгортання одночастотних мереж цифрової

радіомовної служби України у зазначених вище смугах частот;

– розробка, випробування, серійне виробництво цифрового обладнан-

ня. Формування вітчизняного ринку обладнання цифрового мовлення

Основними проблемами впровадження цифрового телерадіомовлення в

інших країнах та Україні є:

· відсутність частотного ресурсу;

· інертність споживачів;

· низька фінансова спроможність громадян;

· велика вартість проекту;

· інертність найбільших телеканалів.

Ці проблеми слід вирішувати наступним чином:

· переведення в цифровий стандарт наявних аналогових передавачів,

номінали частот яких співпадають з Цифровим планом з подальшою розбу-

довою синхронних зон.

· надання додаткової послуги громадянам шляхом збільшення кількості

програм та зменшення вартості перетворювача;

· вибір дешевших технологій та забезпечення незахищених верств насе-

лення перетворювачами цифрового сигналу за державні кошти.

· залучення коштів на проект як Державного бюджету України та ко-

мерційних організацій;

· поступове збільшення кількості доступних до громадян програм, що

забезпечить стабільність рекламного ринку на перехідний період та

відключення аналогових РЕЗ мовлення лише у випадку забезпечення збере-

ження аудиторії телеканалів.
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Визначити найбільш доцільним варіантом використання діапазону III

для цифрового телерадіомовлення планування системи DVB-Т з растром

(ширина смуги) телевізійного каналу 7 МГц на основі існуючих скоордино-

ваних частотних присвоєнь.

Встановити, що у випадку відсутності антенно-щоглових споруд Кон-

церну РРТ цифрові зони синхронізуються після завершення розбудови одно-

частотної мережі, крім випадків, коли мовлення з одного передавача не за-

безпечує прийом сигналу для громадян, що проживають на конкретній тери-

торії.

З метою дотримання основних принципів визначених цим Планом

встановлюється такий розподіл загальнонаціональних цифрових каналів: 3

канали – стандарт DVB-T (MPEG-2); 2 канали – стандарт DVB-T (MPEG-4); 1

канал – стандарт DVB-Н; 2 канали – стандарт НDТV.

Основними організаційними заходами впровадження цифрового теле-

радіомовлення є:

· здійснення науково-дослідних робіт. Активізація науково-технічного

потенціалу держави та прискорення дослідних робіт;

· затвердження Плану позонового переходу на цифрове мовлення та по-

годження його з Національною комісією з питань регулювання зв’язку та

Держтелерадіо;

· частотне забезпечення Національною комісією з питань регулювання

зв’язку та погодження діючих частот з наступною передачею їх до

Національної ради;

· визначення Держтелерадіо та Концерном РРТ технічної схеми роздачі

сигналу, добудова необхідних антенно-щоглових споруд, обслуговування пе-

редавачів та антенно-фідерних систем;

· формування Національною радою каналів мовлення (мультиплексів),

визначення провайдерів програмної послуги;

· визначення Національною радою розподілу програм по мультиплексах

та параметрів їхнього розповсюдження.
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Передбачити фінансування наступних заходів з Державного бюджету

України:

· прорахунок частотного ресурсу;

· здійснення науково-дослідних робіт та стандартизація;

· підготовка кадрів для забезпечення телерадіомовлення фахівцями з

цифрового мовлення;

· добудова веж відповідно до Плану позонового переходу на цифрове

телебачення;

· часткове придбання перетворювачів цифрового сигналу для соціально

незахищених верств населення, придбання обладнання для роздачі сигналу

DVB-Т.

З огляду на високу соціальну значимість ефірного наземного телеба-

чення, процес переходу від аналогового до цифрового формату мовлення

встановлюється поетапним.

Встановлюється такий порядок переходу на цифрові стандарти мов-

лення:

· І етап:

– до листопада 2007 року визначення умов, порядку та специфіки про-

ведення конкурсів на право отримання ліцензії провайдера програмної по-

слуги;

– до грудня 2007року розробка та затвердження Плану позонового пе-

реходу на цифрове телебачення;

– до грудня 2007 року розподіл програм у мультиплекси, замовлення і

здійснення прорахунку частотних присвоєнь для 12,51,52,70 та 74 цифрових

зон;

· ІІ етап:

– до квітня 2008 року насичення оптимальних цифрових зон (12, 51, 52,

70, 74) перетворювачами цифрового сигналу (set-top-box) – 80-90%;

– у квітні 2008 року переведення аналогових передавачів у режим цифро-

вого мовлення у вищезазначених зонах;
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– до липня 2008 року підготовка переходу на цифрове телебачення ново-

створених оптимальних зон (5, 6, 16, 26, 39, 42, 43, 45, 64, 55, 56, 60, 63, 65,

66, 76, 77)

– до січня 2009 року насичення сімнадцяти новостворених оптимальних

цифрових зон перетворювачами цифрового сигналу;

– у січні 2009 року переведення аналогових передавачів у режим цифро-

вого мовлення у новостворених  сімнадцяти оптимальних цифрових зонах;

· ІІІ етап:

– до квітня 2009 року перерахунок звільнених внаслідок виключення

аналогових передавачів частотних присвоєнь в оптимальних цифрових зонах

на цифровий стандарт у цифрових зонах, які потрапляють у зони дії потуж-

них аналогових передавачів (4, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 35,

36, 37,  40, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 73);

– до вересня 2009 року насичення тридцяти новостворених цифрових зон

перетворювачами цифрового сигналу;

– у вересні 2009 року переведення аналогових передавачів у режим циф-

рового мовлення у новостворених  тридцяти цифрових зонах;

· ІV етап:

– до вересня 2009 року перерахунок звільнених частотних присвоєнь на

цифровий стандарт для мовлення в режимі DVB-T у всіх інших цифрових зо-

нах;

– до грудня 2009 року прорахунок частот для створення мережі HDTV;

– до червня 2010 року насичення прорахованих цифрових зон перетворю-

вачами цифрового сигналу;

– у другому кварталі 2010 року початок цифрового мовлення новоство-

рених зонах;

– до червня 2010 року ліцензування мережі HDTV та запуск в експлуа-

тацію;

· V етап:
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– до липня 2010 року прорахунок частот для створення мережі DVB-Н у

цифрових зонах, які включають в себе основні транспортні магістралі (Київ-

Чоп, Київ-Одеса, Київ-Сімферополь, Київ-Чернігів, Київ-Луганськ);

– до грудня 2011 року ліцензування мережі DVB-Н та запуск в експлуа-

тацію;

· VІ етап:

– до вересня 2011 року прорахунок частотних  присвоєнь передбачених

Цифровим планом для розбудови усіх цифрових каналів мовлення в стан-

дарті DVB-T;

– прорахунок частот та розбудова мереж у стандарті T-DАB;

· VIІ етап:

– до грудня 2012 року повний перехід телевізійного мовлення на стандарт

DVB-Т у синхронному режимі.

Національна рада після завершення І та ІІ етапів визначить порядок роз-

будови мереж місцевого мовлення та може внести зміни до діючого Пла-

ну.

Особливими вимогами впровадження цифрового телерадіомовлення є:

· для координації дій центральні органи державної виконавчої влади по-

годжують їх у Плані позонового переходу на цифрове мовлення, який роз-

робляється Національною радою і погоджується з НКРЗ та Держтелерадіо;

· провайдери програмної послуги загальнонаціональних мультиплексів

забезпечують одночасний початок трансляції телепрограм з усіх мультип-

лексів у кожній цифровій зоні чи групі цифрових зон;

· у кожній цифровій зоні телепрограми транслюється з однієї антенно-

щоглової споруди;

· усі оператори та провайдери програмної послуги працюють у затверд-

женому стандарті та визначеними технічними характеристиками;

· усі РЕЗ мовлення в межах однієї зони забезпечують ідентичне покриття

території;
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· усі ліцензіати Національної ради беруть участь у проведенні агітаційної

та роз’яснювальної роботи серед мешканців України з питань  щодо впро-

вадження цифрового телерадіомовлення.

Дане доповнення до Плану розвитку телерадіоінформаційного просто-

ру України визначає загальні напрямки діяльності суб”єктів інформаційної

діяльності – учасників впровадження наземного ефірного цифрового теле-

радіомовлення.

З метою оптимізацією процесу з аналізом реалізації заходів передбаче-

них цим Планом до нього можуть бути внесені зміни і доповнення.

Принципи розбудови мереж та каналів мовлення

Передбачене частиною п’ятою статті 22 Закону України „Про телеба-

чення і радіомовлення” розширення каналів, мереж мовлення та телемереж у

межах, визначених ліцензією Національної ради на мовлення, здійснюється

Національною радою відповідно до Плану розвитку національного теле-

радіоінформаційного простору за рахунок вільного радіочастотного ресурсу.

 Національна рада сприяє максимальному територіальному охопленню

каналами, мережами мовлення та телемережами кожної з територіальних ка-

тегорій.

У разі, якщо Планом розвитку національного телерадіоінформаційного

простору передбачено наявність вільного радіочастотного ресурсу, призна-

ченого для розширення каналів, мереж мовлення та телемереж у мережах,

Національна рада в кожному конкретному випадку приймає окреме рішення

на виконання вимог частини п’ятої статті 22 або частини 7 та/чи частини 8

статті 23 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.

Щодо визначення принципів розвитку, розширення каналу, мережі мо-

влення та телемережі на позаконкурсних засадах Національна рада керуєть-

ся:
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· станом і технічним рівнем використання ресурсу діючих каналу, ме-

режі мовлення та телемережі;

·  наявністю технічної розробки каналу, мережі мовлення та телемере-

жі;   обсягом інвестицій у розвиток каналу, мережі мовлення та теле-

мережі за період дії ліцензії;

·  положеннями пунктів 1, 3 статті 8 Закону України ”Про телебачення

і радіомовлення”;

· загальним терміном мовлення телерадіоорганізації у національному

телерадіоінформаційному просторі України;

· відсутністю порушень чинного законодавства України у сфері теле-

радіомовлення;

·  рішеннями органів державної влади, які згідно із законодавством ви-

значають державну політику щодо телебачення і радіомовлення.

Конкурс на отримання ліцензій ініціюється, оголошується і проводить-

ся Національною радою. Законом передбачено, що при розгляді заяв учас-

ників конкурсу і визначенні його переможців Національна рада надає перева-

гу телерадіоорганізаціям, які беруть на себе зобов’язання забезпечувати

трансляції соціально-важливих програм (інформаційних, соціально-

політичних, дитячих тощо), задовольняють інформаційні потреби

національних меншин та забезпечують свободу слова; мають перевагу у

фінансово-економічних та професійно-технічних можливостях теле-

радіомовлення.

За потреби Національна рада відповідно до частини 15 статті 25 Закону

України „Про телебачення і радіомовлення” розширяє перелік критеріїв за

умови їх публічного оголошення до кожного конкурсу, виходячи з умов роз-

витку певного регіону та потреб глядачів.

Таким чином, передбачені чинним законодавством процедури розбудо-

ви каналів, мереж мовлення та телемереж тощо спрямовані на максимальне

забезпечення насамперед інформаційних потреб усіх категорій населення

нашої країни.
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Розвиток каналів та мереж телерадіомовлення

Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України,

інших нормативних документів та міжнародних зобов’язань України в про-

цесі розбудови каналів та мереж теле- і радіомовлення слід дотримуватися

вимог та застосовувати такі обмеження (крім випадків, коли на момент прий-

няття цього Плану частотні присвоєння вже пройшли аналіз електромагнітної

сумісності з діючими та запланованими РЕЗ мовлення та міжнародну коор-

динацію):

· канали телебачення, які замовляються для потреб інформаційного

мовлення до кінця 2006 року, обмежуються потужністю до 100 Вт;

· зважаючи на відсутність міжнародного захисту аналогових каналів

телебачення, місця встановлення нових телепередавачів не можуть бути

ближчими до Державного кордону України за 110 – 120 км;

· забезпечується можливість конверсії частотного ресурсу та

вивільнення 4 ТВК і 5 ТВК для потреб радіомовлення;

· у населених пунктах, де доступ громадян до інформації обме-

жується можливостями отримання 4–5 телевізійних програм, за наявності

пропозицій загальнонаціональних і регіональних телекомпаній прораховува-

ти частотний ресурс, розміщуються багатоканальні телемережі. При цьому

Національна рада направляє подання на прорахунок частотного ресурсу для

цифрового мовлення на відповідних територіях у стандарті DVB-T. У разі

неможливості прорахунку частотного ресурсу для DVB-T Національна рада

направляє до УДЦР подання для прорахунку на вторинній основі частотного

ресурсу для застосування багатоканальних технологій „Телесело” та МІТРІС.

Зважаючи на реальні можливості УДЦР, передбачається такий порядок

розвитку каналів та мереж теле- і радіомовлення:

● Другий квартал 2007 року – підготовка до проведення конкурсу на

отримання ліцензій на ефірне радіомовлення.
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● Друге півріччя 2007 року – проведення конкурсів на розбудову бага-

токанальних телерадіомереж у межах доступних технологій (DVB-T,

МІТРІС, „Телесело”).

З 1 липня 2007 року припинити несанкціоноване Національною радою

збільшення території розповсюдження сигналу загальнонаціональних та

регіональних мовників через систематичну ретрансляцію програм місцевими

телерадіоорганізаціями.

Зважаючи на обмеженість радіочастотного ресурсу, на завершальному

етапі розбудови аналогового наземного телебачення (перед переходом на

цифрове мовлення) у пріоритетному порядку розбудовуватимуться канали

мовлення з метою доведення розбудови каналів до максимально можливого

покриття території України як новими потужностями, так і завдяки

збільшенню потужностей діючих РЕЗ мовлення.

Канали загальнонаціонального мовлення розвиваються у

пріоритетному порядку в населених пунктах, де доступ громадян до теле-

радіомовлення обмежений та де телерадіосигнал приймається із завадами

(крім населених пунктів, претендентів на мовлення в яких більше трьох).

Регіональні канали мовлення розбудовуються в межах визначеного

регіону (області) з метою максимального охоплення жителів цього регіону

(області).

Щодо порядку зміни територіальної категорії каналу, мережі мовлення,

телемережі Національна рада керується такими критеріями:

· рішенням  наглядового органу телерадіоорганізації про зміну те-

риторіальної категорії каналу, мережі мовлення та телемережі;

· наявністю технічної розробки каналу, мережі мовлення, телеме-

режі;   наявністю встановлених ліцензією Національної ради меж ка-

налу, мережі мовлення та телемережі телерадіоорганізації;

· дотриманням телерадіоорганізацією конкурсних умов чи ліцен-

зійних зобов’язань;
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·   обсягом інвестицій у розвиток каналу, мережі мовлення, теле-

мережі, а також технічним рівнем засобів мовлення.

Якщо до Національної ради надійшли звернення щодо прорахунку час-

тот в одному й тому самому населеному пункті (на тій самій території)

більше ніж трьох телерадіоорганізацій, Національна рада здійснює подання

на прорахунок частот для багатоканального ефірного мовлення в цьому насе-

леному пункті (на цій території).

Прорахунок частот для цифрового мовлення у стандарті DVB-T є

пріоритетним для всієї території України. Національна рада визначатиме по-

рядок ліцензування цифрового мовлення з урахуванням наданих УДЦР час-

тот, але при цьому враховуватиме та передбачатиме:

· можливість припинення використання аналогового радіочастотного

ресурсу в максимально стислі терміни після введення в дію цифрових каналів

мовлення.

Регулювання багатоканального мовлення, зокрема наземних кабельних

телемереж, передбачає:

· запровадження до 1 червня 2007 року універсальної програмної по-

слуги в усіх максимально доступних громадянам пакетах  кабельного телеба-

чення;

· встановлення (надання) пріоритетів вітчизняним програмам

(національному інформаційному продукту) при пакетуванні програм у бага-

токанальних телерадіомережах.

Зважаючи на ці принципи та пріоритети розвитку каналів і мереж теле-

і радіомовлення, Національна рада вносить подання до НКРЗ на прорахунок

телевізійних частот.

Національна рада під час розгляду планів розвитку окремих каналів

мовлення, мереж мовлення чи телерадіомереж зважає на виконання

відповідними телерадіоорганізаціями законодавства України чи ліцензійних

умов.
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НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 21 листопада 2007 року N 1670

Про затвердження Плану переходу на цифрове мовлення

З метою реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного

простору України, керуючись статтями 21, 22 Закону України "Про телеба-

чення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Затвердити План переходу на цифрове мовлення згідно з додатком.

2. Направити План переходу на цифрове мовлення до Національної комісії з

питань регулювання зв'язку України та Державного комітету телебачення і

радіомовлення України для погодження.

3. Доручити ліцензійному департаменту щомісячно інформувати

Національну раду про заходи по реалізації Плану переходу на цифрове мов-

лення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови

Національної ради І. Куруса.

Голова Національної ради В. Шевченко

Відповідальний секретар В. Лясовський
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План

поетапного переходу телемовлення на цифрові стандарти мовлення

1. Встановлюються наступні етапи переходу на цифрове мовлення в Україні:

Строки Заходи

I етап

Листопад 2007 р.
Прорахунок радіочастотного ресурсу і оголошення кон-

курсу на багатоканальне мовлення

Листопад 2007 р.

Перекоординація задіяних аналогових частот відповідно

до Частотного плану "Женева -2006" у цифрових зонах 12,

51, 52, 70 та 74

Грудень 2007 р.

Розподіл програм у мультиплекси МХ-1; МХ-2; МХ-3 (у

стандарті MPEG-2), МХ-4 (у стандарті MPEG-4) та МХ-5

(у стандарті DVB-H)

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення
Голова Національної ради
________________ В. Шевченко

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
Голова Комітету
________________ Е. Прутнік

Національною комісією з питань регулювання зв'язку
Голова Комісії
______________ В. Звєрєв
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Лютий 2008 р.
Створення експериментальної зони цифрового мовлення у

стандарті DVB-H у м. Києві

II етап

Квітень 2008 р.
Насичення перетворювачами цифрових зон 12, 51, 52, 70,

74

Квітень 2008 р.
Переведення аналогових передавачів у режим цифрового

мовлення у цифрових зонах 12, 51, 52, 70, 74

Липень 2008 р.

Підготовка до переходу на цифрове телебачення ново-

створених оптимальних зон 5, 6, 16, 26, 39, 42, 43, 45, 64,

55, 56, 60, 63, 65, 66, 76, 77

Січень 2009 р.

Насичення новостворених оптимальних цифрових зон 5,

6, 16, 26, 39, 42, 43, 45, 64, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 76, 77 пе-

ретворювачами цифрового сигналу

Січень 2009 р.

Переведення аналогових передавачів у режим цифрового

мовлення у цифрових зонах 5, 6, 16, 26, 39, 42, 43, 45, 64,

55, 56, 60, 63, 65, 66, 76, 77

III етап

Квітень 2009 р.

Перерахунок звільнених внаслідок виключення аналого-

вих передавачів частотних присвоєнь в оптимальних циф-

рових зонах на цифровий стандарт у цифрових зонах, які

потраплять у зони дії потужних аналогових передавачів 4,

7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 46,

47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 73

Вересень 2009 р. Насичення новостворених оптимальних зон цифрових зон:
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4, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40,

46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 73 перетворюва-

чами цифрового сигналу

Вересень 2009 р.

Переведення аналогових передавачів у режим цифрового

мовлення у цифрових зонах 4, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23,

25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 61,

62, 67, 69, 73

Вересень 2009 р.  Створення цифрових зон для місцевого мовлення

IV етап

Вересень 2009 р.

Перерахунок звільнених частотних присвоєнь на цифро-

вий стандарт мовлення в режимі DVB-T у цифрових зонах

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 41, 44, 53,

54, 68, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 81

Грудень 2009 р.  Прорахунок частот для створення мережі HDTV

Червень 2010 р.

Насичення прорахованих цифрових зон 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,

15, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 41, 44, 53, 54, 68, 71, 72, 75, 78,

79, 80, 81 перетворювачами цифрового сигналу

II-й квартал 2010

р.

Початок цифрового мовлення у цифрових зонах 1, 2, 3, 8,

9, 10, 11, 15, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 41, 44, 53, 54, 68, 71,

72, 75, 78, 79, 80, 81

Червень 2010 р.  Ліцензування мережі HDTV та запуск в експлуатацію

Липень 2010 р.

Прорахунок частот для створення мережі DVB-H у циф-

рових зонах, які охоплюють основні транспортні

магістралі (Київ - Чоп, Київ - Одеса, Київ - Сімферополь,
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Київ - Чернігів, Київ - Луганськ)

Вересень 2011 р.

Прорахунок частотних присвоєнь, передбачених Цифро-

вим планом для розбудови усіх цифрових каналів мовлен-

ня в стандарті DVB-T

Грудень 2011 р.  Ліцензування мережі DVB-H та запуск в експлуатацію

Грудень 2011 р.
Прорахунок частот та розбудова мереж у стандарті T-

DAB

Грудень 2012 р.
Повний перехід телевізійного мовлення на стандарт DVB-

T у синхронному режимі

2. Технічний проект переходу на цифрове мовлення кожної цифрової зони

затверджується Держкомтелерадіо після погодження з НКРЗ та

Національною радою.

3. Строки технічної розбудови конкретної цифрової зони встановлюються

спільно Національною радою з Держкомтелерадіо за наявності частотного

ресурсу.

4. Рішення про припинення аналогового мовлення у конкретних цифрових

зонах приймається Національною радою після погодження з Держкомтеле-

радіо.

5. Цей поетапний план переходу на цифрові стандарти телемовлення може

бути корегований після завершення кожного із етапів.

____________
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НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 28 листопада 2007 року N 1699

Про погодження Державної програми впровадження цифрового теле-

радіомовлення в Україні

З метою реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного

простору України, керуючись статтями 21, 22 Закону України "Про телеба-

чення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Погодити Державну програму впровадження цифрового теле-

радіомовлення в Україні з урахуванням зауважень та пропозицій

Національної ради, узгоджених з Держкомтелерадіо України та НКРЗ (дода-

ються).

2. Направити проект Державної програми впровадження цифрового теле-

радіомовлення в Україні до Кабінету Міністрів України на затвердження.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної

ради А. Мирошніченка.

Голова Національної ради В. Шевченко

Відповідальний секретар В. Лясовський

Додаток
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ПРОПОЗИЦІЇ

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо

внесення змін до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про

затвердження Державної програми впровадження цифрового теле-

радіомовлення"

У пункті 2 слова "Міністерства транспорту та зв'язку" замінити на "Дер-

жавного комітету телебачення і радіомовлення України".

У пункті 3 слова "Міністерству транспорту та зв'язку" замінити на "Дер-

жавному комітетові телебачення і радіомовлення України разом з

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення".

У пункті 5 слова "Міністерству транспорту та зв'язку" замінити на "Дер-

жавному комітетові телебачення і радіомовлення України".

Пункт 6 викласти у такій редакції:

"Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики ра-

зом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення

подати у місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо

вирішення питання забезпечення населення засобами приймання сигналів

цифрового телерадіомовлення".

Додати наступні пункти:

7. Державному комітетові телебачення і радіомовлення України у тиж-

невий термін подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забо-

рони ввезення на митну територію та збирання в Україні телеприймачів

без відповідних перетворювачів цифрового сигналу.

8. Погодити План поетапного позонового переходу телемовлення на циф-

рові стандарти мовлення, затверджений Національною радою України з

питань телебачення і радіомовлення, Державним комітетом телеба-



84

чення і радіомовлення України і Національною комісією з питань регулю-

вання зв'язку.

9. Затвердити склад Міжвідомчої ради з питань виконання Державної

програми впровадження цифрового телерадіомовлення.

ПРОПОЗИЦІЇ

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо

внесення змін до Державної програми впровадження цифрового теле-

радіомовлення

У розділі "Мета Програми" вилучити слова "що надаються постачальниками

державного (громадського) сектору".

У абзаці 2 розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" після слів "циф-

рового телерадіомовлення" додати "та забезпечення громадян доступом до

телепрограм" та вилучити слова "для заміни аналогового обладнання, що за-

безпечить подальше впровадження комерційних мереж цифрового теле-

радіомовлення за недержавні кошти".

Абзац 5 цього ж розділу викласти у такій редакції:

"створення 80 синхронних зон телерадіомовлення відповідно до

регіонального плану з використанням стандарту MPEG-2 та MPEG-4",  ви-

лучивши слова "(дає змогу передавати в одному частотному каналі до 10

телевізійних каналів)".

Абзаци 3, 9 і 11 вилучити.

У абзаці 5 розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" після слів

"від телерадіокомпаній" додати "провайдерів програмної послуги".

Додаток
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Абзац 2 розділу "Обсяги та джерела фінансування" викласти у такій редакції:

"Для виконання Програми планується залучити з державного бюджету

1085949,3 тис. гривень, з інших джерел - 4791077,2 тис. гривень".

____________

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1711

05.12.2007                                          м. Київ                                 Протокол № 47

Про завершення експерименту

з впровадження цифрового телебачення у м. Києві

Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту, департаменту кон-

трольно-аналітичної роботи та фінансово-економічного управління щодо ек-

спериментального цифрового мовлення на 41 ТВК, 43 ТВК, 51 ТВК та 64

ТВК у м. Києві, керуючись ст. 21, 22 Закону України “Про телебачення і

радіомовлення”, Законом України „Про Національну раду України з питань

телебачення і радіомовлення”, Планом розвитку національного теле-

радіоінформаційного простору, Планом поетапного переходу телемовлення

на цифрові стандарти мовлення, Національна рада

вирішила:

1. Завершити експеримент з впровадження цифрового телебачення на

41 ТВК, 43 ТВК, 51 ТВК та 64 ТВК у м. Києві.

2. Врахувати результати експерименту при впровадженні цифрового

телемовлення відповідно до Плану поетапного переходу телемовлення на

цифрові стандарти мовлення.
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3. Запропонувати власникам ліцензій Національної ради на багатока-

нальне ефірне мовлення з використанням 41 ТВК, 43 ТВК, 51 ТВК та 64 ТВК

у м.  Києві –  ДП „Ера Продакшн”,  м.  Київ,  ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ”,  м.

Київ, ЗАТ „Українська цифрова телемережа”, м. Київ, ТОВ „Гамма-

Консалтинг”, м. Київ, надати пропозиції щодо подальшої розбудови цифро-

вого багатоканального мовлення у м. Києві, враховуючи розподіл загально-

національних цифрових каналів, визначений Планом розвитку національного

телерадіоінформаційного простору.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника го-

лови Національної ради І. Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/ В. Лясовсь-

кий

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1712

05.12.2007                                           м. Київ                                 Протокол № 47

Про створення цифрової загальнонаціональної

багатоканальної телемережі (МХ-4)

Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту щодо створення

цифрової загальнонаціональної багатоканальної телемережі (МХ-4),

відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного про-

стору, Плану поетапного переходу телемовлення на цифрові стандарти мов-
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лення, керуючись ст. 21, 22 Закону України “Про телебачення і

радіомовлення”, Законом України „Про Національну раду України з питань

телебачення і радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Створити цифрову загальнонаціональну багатоканальну телемережу

(МХ-4) у стандарті DVB-T (MPEG-4) згідно з додатком 1.

2. Звернутися до суб’єктів інформаційної діяльності щодо надання

протягом місяця з дати прийняття цього рішення пропозицій щодо

технічної розробки цифрової загальнонаціональної багатоканальної те-

лемережі (МХ-4) та документів, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника го-

лови Національної ради І. Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/ В. Лясовсь-

кий

Додаток 1

до рішення Національної ради 05.12.2007 № 1712

№ з/п Номер цифрової зони Номер телевізійного ка-

налу

1. 2 49

2. 3 43

3. 4 52

4. 5 26

5. 6 35

6. 7 35
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7. 8 33

8. 9 49

9. 10 36

10. 11 24

11. 12 30

12. 14 27

13. 15 33

14. 16 35

15. 17 28

16. 19 23

17. 20 48

18. 21 49

19. 22 33

20. 23 62

21. 25 30

22. 26 25

23. 27 29

24. 28 49

25. 29 41

26. 30 29

27. 31 60

28. 32 61

29. 33 62

30. 34 38

31. 35 28

32. 36 61

33. 37 32

34. 38 32

35. 39 50
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36. 40 35

37. 41 49

38. 42 32

39. 43 38

40. 44 30

41. 45 52

42. 46 59

43. 47 48

44. 48 38

45. 49 69

46. 50 35

47. 51 61

48. 52 61

49. 53 55

50. 54 60

51. 55 49

52. 56 62

53. 57 61

54. 58 61

55. 59 43

56. 60 36

57. 61 58

58. 62 22

59. 63 35

60. 64 56

61. 65 63

62. 66 56

63. 67 62

64. 68 39
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65. 69 60

66. 70 51

67. 71 61

68. 72 50

69. 73 35

70. 75 54

71. 76 48

72. 77 49

73. 78 30

74. 79 35

75. 80 32

76. 81 32

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації /підпис/           Т. Мироненко

Додаток 2

до рішення Національної ради

05.12.2007 № 1712

1. Статутні документи.

2. Організаційно-технічні зобов’язання, які включають інформацію про:

- наявність досвіду відповідної діяльності;

- наявність фахівців для технічної розробки мережі та її експлуатації;

- захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;

- гарантії щодо забезпечення трансляції програм, які визначені ліцензією

Національною радою;

- строки готовності мережі до експлуатації, отримання дозволу на експлуа-

тацію та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом;
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- гарантії стандартно якісного прийому населенням програм в зоні поши-

рення цифрового сигналу.

3. Фінансово-економічні зобов’язання, які включають інформацію про:

- наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розпов-

сюдження програм;

- наявність інвестування для придбання і реалізації перетворювачів цифро-

вого сигналу не менше 6 млн. грн.;

- джерела виконання інвестиційного проекту;

- основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окуп-

ності;

- передбачуваний рівень рентабельності підприємства;

- тарифи на розповсюдження сигналу для телерадіоорганізацій.

4. Інші документи, передбачені статтею 40 Закону України „Про телебачен-

ня і радіомовлення”.

Вимоги щодо створення загальнонаціональної цифрової багатоканаль-

ної телемережі можуть бути відкореговані в ході прийняття остаточного

рішення про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, а також фак-

тичної розбудови чи технічної розробки каналу мовлення.

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації /підпис/           Т. Мироненко
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НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1713

05.12.2007                                              м. Київ                          Протокол № 47

Про затвердження розподілу програм

у мультиплекси МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-4

Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту щодо виконання

Плану поетапного переходу телемовлення на цифрові стандарти мовлення,

керуючись ст. 21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, За-

коном України „Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Затвердити розподіл програм у мультиплекси МХ-1, МХ2, МХ-3 (у

стандарті DVB-T/MPEG-2), МХ-4 (у стандарті DVB-T/MPEG-4) згідно з до-

датком (підписаним начальником відділу частотного погодження та

міжвідомчої координації).

2. Ліцензійному департаменту підготувати пропозиції щодо проведення

експериментального мовлення у стандарті DVB-H у м. Києві.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника го-

лови Національної ради І. Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/           В. Лясовський
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Додаток

до рішення Національної ради

05.12.2007 № 1713

Стандарт стиснення MPEG-2

Мультиплекс Номер ка-

налу

Програма

МХ-1 1 Перший національний

2 1+1

3 Інтер

4 ICTV

5 Експрес-Інформ

МХ-2 1 Новий канал

2 СТБ

3 Україна

4 НТН

5 ТЕТ

МХ-3 1 Тоніс

2 Мегаспорт

3 М1

4 Канал суспільного мовлення

Стандарт стиснення MPEG-4

МХ-4 1 НБМ*

2 Ера*

3 конкурс

4 конкурс

5 конкурс

6 конкурс
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7 конкурс

8 конкурс

9 конкурс

10 конкурс

* - за умови подачі заяви на переоформлення ліцензії Національної ради на

багатоканальне мовлення у загальнонаціональній цифровій мережі МХ-4 у

порядку визначеному ст.ст. 31 та 35  Закону України „Про телебачення і

радіомовлення”

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації /підпис/ Т. Мироненко

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1714

05.12.2007                                 м. Київ                                           Протокол № 47

Про затвердження  конкурсних умов

 Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту, департаменту

контрольно-аналітичної роботи та фінансово-економічного управління, ке-

руючись ст. 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Законом

України „Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення”, Національна рада
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вирішила:

1. Затвердити конкурсні умови згідно з додатком до рішення (підписаним

заступником директора департаменту контрольно-аналітичної роботи, за-

ступником начальника управління контролю та моніторингу, начальником

фінансово-економічного управління, начальником ліцензійно-реєстраційного

управління, начальником відділу частотного погодження та міжвідомчої ко-

ординації).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника го-

лови Національної ради І.Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/       В. Лясовський

Додаток

до рішення Національної ради

05.12.2007 № 1714

Конкурсні умови

1. Ліцензійні умови для мовлення

Для участі у конкурсі на мовлення претенденти подають заяву на отримання

ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей  8, 9, 10,

22, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та положень

Національної ради.

Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурс-

ної гарантії *. Грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до за-

вершення прийому документів.

До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності, претенденти до-

лучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення.
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2. Вимоги до програмної концепції

- мова ведення передач – українська (крім культурно-мистецької про-

грами);

- програмне наповнення:

№

з/п
Програма

Основу програмної концепції мовлення

в період з 06:00 до 23:00 обсягом

(не менше 70 % від загального обсягу):

1
Культурно-

мистецька

Культурно-мистецькі передачі, в тому числі мо-

вами національних меншин

2 Дитяча

Дитячі передачі, що можуть містити муль-

типлікаційні, художні та документальні фільми

для дітей

3 Пізнавальна

Науково-просвітницькі, освітні передачі про

навколишнє середовище, взаємозв’язок природи

і людини тощо

4 Кіно (телесеріал) Художні та документальні фільми, телесеріали

5 Гумористична

Розважальні, гумористичні, сатиричні передачі,

що можуть містити фрагменти концертів,

вікторин тощо

6
Оригінальний про-

ект

Передачі, які відзначаються самобутністю і

розширюють тематично-зображальну палітру

вітчизняного телебачення

7
Оригінальний про-

ект

Передачі, які відзначаються самобутністю і

розширюють тематично-зображальну палітру

вітчизняного телебачення

8
Оригінальний про-

ект

Передачі, які відзначаються самобутністю і

розширюють тематично-зображальну палітру

вітчизняного телебачення

3.  Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу
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Відповідно до статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і

радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:

–  стандарт мовлення – цифровий;

–  тип передавача (твердотільний);

–  захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;

– термін початку мовлення (не пізніше двох місяців після видачі ліцензії за

умови розбудови мережі провайдером).

4. Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників кон-

курсу

Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і

радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на

участь у конкурсі повинні містити інформацію про:

– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розпов-

сюдження програм;

– інвестування коштів у забезпечення споживачів перетворювачами цифро-

вого сигналу;

 –  джерела забезпечення інвестиційного проекту;

 –  основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окуп-

ності;

 –  передбачуваний рівень рентабельності підприємства.

* У разі погодження Міністерством фінансів України „Методики розрахунку

розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення

ліцензії на мовлення” до граничного терміну подачі заяви на видачу ліцензії,

Національна рада має право вносити зміни.

Заступник директора

департаменту контрольно-аналітичної роботи      /підпис/     М. Пузирей

Заступник начальника

управління контролю та моніторингу               /підпис/              О. Кривша

Начальник
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фінансово-економічного управління                 /підпис/                 Р. Руденко

Начальник

ліцензійно-реєстраційного управління              /підпис/         Л. Запорожець

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації /підпис/   Т. Мироненко

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1715

05.12.2007                                    м. Київ                                      Протокол № 47

Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення

на загальнонаціональному каналі мовлення

цифрової багатоканальної телемережі МХ-4

 Розглянувши інформацію ліцензійного департаменту щодо виконання

Плану поетапного переходу телемовлення на цифрові стандарти мовлення,

керуючись ст. 21, 22, 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”,

Законом України „Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення на загально-

національному каналі мовлення цифрової багатоканальної телемережі

МХ-4, відповідно до рішення Національної ради від  05.12.2007 „Про

затвердження конкурсних умов”, згідно з додатком (текст

повідомлення).



99

2. Конкурсну гарантію встановити в розмірі 5% від максимального

розміру ліцензійного збору.

3. Затвердити текст повідомлення „Про проведення конкурсу на мовлен-

ня”.

4. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю

опублікувати оголошення про конкурс у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступни-

ка голови Національної ради І.Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/           В. Лясовський

Додаток

до рішення Національної ради

05.12.2007 № 1715

Стислі відомості про програму, максимальний розмір ліцензійного збо-

ру, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення

Програма Граничний

обсяг мов-

лення

Максимальний

розмір

ліцензійного

збору, грн.

Конкурсна гарантія,

грн. (5% максималь-

ного розміру

ліцензійного збору)

Культурно-мистецька 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Дитяча 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Пізнавальна 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Кіно (телесеріал) 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Гумористична 24 год./добу 1315479,47 65773,97
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Оригінальний проект 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Оригінальний проект 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Оригінальний проект 24 год./добу 1315479,47 65773,97

Конкурсні умови

1. Ліцензійні умови для мовлення

Для участі у конкурсі на мовлення претенденти подають заяву на отримання

ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей  8, 9, 10,

22, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та положень

Національної ради.

Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурс-

ної гарантії *. Грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до за-

вершення прийому документів.

До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності, претенденти до-

лучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення.

2. Вимоги до програмної концепції

- мова ведення передач – українська (крім культурно-мистецької про-

грами);

- програмне наповнення:

№

з/п
Програма

Основу програмної концепції мовлення

в період з 06:00 до 23:00 обсягом

(не менше 70 % від загального обсягу):

1
Культурно-

мистецька

Культурно-мистецькі передачі, в тому числі мо-

вами національних меншин

2 Дитяча

Дитячі передачі, що можуть містити муль-

типлікаційні, художні та документальні фільми

для дітей



101

3 Пізнавальна

Науково-просвітницькі, освітні передачі про

навколишнє середовище, взаємозв’язок природи

і людини тощо

4 Кіно (телесеріал) Художні та документальні фільми, телесеріали

5 Гумористична

Розважальні, гумористичні, сатиричні передачі,

що можуть містити фрагменти концертів,

вікторин тощо

6
Оригінальний про-

ект

Передачі, які відзначаються самобутністю і

розширюють тематично-зображальну палітру

вітчизняного телебачення

7
Оригінальний про-

ект

Передачі, які відзначаються самобутністю і

розширюють тематично-зображальну палітру

вітчизняного телебачення

8
Оригінальний про-

ект

Передачі, які відзначаються самобутністю і

розширюють тематично-зображальну палітру

вітчизняного телебачення

3.  Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу

Відповідно до статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і

радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:

–  стандарт мовлення – цифровий;

–  тип передавача (твердотільний);

–  захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;

– термін початку мовлення (не пізніше двох місяців після видачі ліцензії за

умови розбудови мережі провайдером).

4. Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників кон-

курсу

Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і

радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на

участь у конкурсі повинні містити інформацію про:

– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розпов-
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сюдження програм;

– інвестування коштів у забезпечення споживачів перетворювачами цифро-

вого сигналу;

 –  джерела забезпечення інвестиційного проекту;

 –  основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окуп-

ності;

 –  передбачуваний рівень рентабельності підприємства.

* У разі погодження Міністерством фінансів України „Методики розрахунку

розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення

ліцензії на мовлення” до граничного терміну подачі заяви на видачу ліцензії,

Національна рада має право вносити зміни.

Заяви на участь у конкурсі приймаються Національною радою з 08.01.2008

року за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2,  т. 278-73-04.

Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії – до 18.00 години

06.02.2008 року.

Граничний термін підбиття підсумків конкурсу про визначення переможців і

видачу ліцензії на мовлення – 06.04.2008 року.

Заступник директора

департаменту контрольно-аналітичної роботи       /підпис/      М. Пузирей

Заступник начальника

управління контролю та моніторингу              /підпис/                О. Кривша

Начальник

фінансово-економічного управління                         /підпис/       Р. Руденко

Начальник

ліцензійно-реєстраційного управління           /підпис/           Л. Запорожець

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації /підпис/               Т. Мироненко
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НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І

РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1784

12.12.2007                                              м. Київ                            Протокол № 48

Про проведення експериментального

мовлення у стандарті DVB-H у м. Києві

 Розглянувши пропозиції ліцензійного департаменту щодо проведення

експериментального мовлення у стандарті DVB-H у м. Києві, керуючись ст.

21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Законом України

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Пла-

ном поетапного переходу телемовлення на цифрові стандарти мовлення,

Національна рада

вирішила:

1. Створити експериментальну цифрову багатоканальну телемережу у

стандарті DVB-H з використанням 49 ТВК у м. Києві.

2. Звернутися до суб’єктів інформаційної діяльності щодо надання про-

тягом місяця з дати прийняття цього рішення пропозицій щодо технічної

розробки цифрової багатоканальної телемережі  у стандарті DVB-H у м.

Києві та документів згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника го-

лови Національної ради І.Куруса.

Голова Національної ради /підпис/ В. Шевченко

Відповідальний секретар /підпис/ В. Лясовський
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Додаток

до рішення Національної ради

12.12.2007  № 1784

3. Статутні документи.

4. Організаційно-технічні зобов’язання, які включають інформацію про:

-   наявність досвіду відповідної діяльності;

-   наявність фахівців для технічної розробки мережі та її експлуатації;

-  гарантії щодо забезпечення трансляції програм, які визначені ліцензією

Національною радою;

- строки готовності мережі до експлуатації, отримання дозволу на експлуа-

тацію та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом;

- гарантії стандартно якісного прийому населенням програм в зоні поши-

рення цифрового сигналу;

-   проведення практичних досліджень;

-   передачу результатів науково-дослідних робіт, проведених в період ек-

спериментального мовлення, Національній раді для їх використання при по-

дальшому впровадженні цифрового мовлення.

3. Фінансово-економічні зобов’язання, які включають інформацію про:

- наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розпов-

сюдження програм;

-    джерела виконання інвестиційного проекту;

- основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окуп-

ності;

- передбачуваний рівень рентабельності підприємства;

- тарифи на розповсюдження сигналу для телерадіоорганізацій.

4. Інші документи, передбачені статтею 40 Закону України „Про телебачен-

ня і радіомовлення”.

 Вимоги щодо створення цифрової багатоканальної телемережі можуть бу-
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ти відкореговані в ході прийняття остаточного рішення про видачу ліцензії

провайдера програмної послуги, а також фактичної розбудови чи технічної

розробки каналу мовлення.

Начальник відділу частотного погодження

та міжвідомчої координації      /підпис/            Т. Мироненко

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 березня 2008 року

Про невідкладні заходи щодо забезпечення

інформаційної безпеки України

Розглянувши комплекс питань щодо реалізації державної політики та забез-

печення національної безпеки в інформаційній сфері, констатуючи наявність

гострих проблем, явищ та чинників, що створюють небезпеку національним

інтересам України в цій сфері та негативно впливають на суспільний розви-

ток держави та реалізацію її євроінтеграційних прагнень, Рада національної

безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний строк:

а) внести у зв'язку із впровадженням в Україні цифрових стандартів теле-

радіомовлення Раді національної безпеки і оборони України пропозиції щодо

органу управління відповідними установами та підприємствами галузі

зв'язку;

б) затвердити Державну програму впровадження цифрового теле-

радіомовлення, в якій передбачити, зокрема, не менше одного частотного по-
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криття за рахунок державних передавальних засобів, забезпечення державної

підтримки населення під час впровадження цифрового телерадіомовлення;

2) у двомісячний строк:

а) здійснити заходи щодо вдосконалення державного управління в

інформаційній сфері, чіткого визначення повноважень та організації ефек-

тивної взаємодії органів державної влади із забезпечення національної безпе-

ки в інформаційній сфері, зокрема, розглянути питання щодо:

утворення на базі Державного департаменту з питань зв'язку та

інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України центрального ор-

гану виконавчої влади у сфері зв'язку та інформатизації зі статусом держав-

ного комітету;

віднесення в установленому порядку до компетенції Державного комітету

телебачення і радіомовлення України реалізації державної політики у сфері

друкованих засобів масової інформації, зокрема здійснення державної

реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств,

а також контролю за дотриманням ними  вимог чинного законодавства;

б) затвердити:

Державну програму формування позитивного іміджу України;

заходи щодо фінансової підтримки інформаційно-роз'яснювальної діяльності

культурно-інформаційних центрів при закордонних дипломатичних устано-

вах України, передбачивши розширення мережі таких центрів;

в) розробити за участю Антимонопольного комітету України, Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення, Фонду державного май-

на України та затвердити заходи щодо сприяння розвитку конкуренції та за-

побігання монополізму у сферах телекомунікацій, телебачення,

радіомовлення і друкованих засобів масової інформації;
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г) внести в установленому порядку пропозиції щодо ратифікації

Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

д) розробити та затвердити невідкладні заходи щодо припинення ввезення на

митну територію України та виробництва в Україні телеприймачів, нездатних

приймати телевізійний сигнал у стандарті «DVB-Т/МРЕG-4»;

3) у тримісячний строк:

а) затвердити заходи щодо:

розбудови загальнодержавної мережі автоматизованої системи цен-

тралізованого оповіщення населення в умовах воєнного або надзвичайного

стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній

безпеці України;

розширення вітчизняного мовлення на території інших держав іноземними

мовами;

б) розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо

реформування друкованих засобів масової інформації, що знаходяться у

державній та комунальній власності, в якому передбачити, зокрема, ме-

ханізми забезпечення прав громадян на доступ до інформації шляхом дер-

жавної підтримки соціальне значущих видань, а також друкованих засобів

масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

в) розробити за участю Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення та затвердити заходи щодо:

державної підтримки створення та розповсюдження телевізійних і

радіопрограм вітчизняного виробництва;

пріоритетного включення у багатоканальні мережі мовлення програм

вітчизняних телерадіоорганізацій;

г) розробити за участю Служби безпеки України і внести у тримісячний

строк на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:
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регулювання обігу спеціальних технічних засобів негласного отримання

інформації, зокрема контролю за їх переміщенням через державний кордон

України, а також установлення кримінальної відповідальності за незаконне

виготовлення, ввезення, зберігання та реалізацію спеціальних технічних за-

собів негласного отримання інформації;

посилення кримінальної відповідальності за незаконне збирання, зберігання,

використання або поширення персональних даних особи без її згоди, а також

установлення відповідальності за незабезпечення захисту персональних да-

них, що піддаються автоматизованій обробці;

ратифікації Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки да-

них особистого характеру;

обов'язкового віднесення до інформації з обмеженим доступом персональних

даних, а також відомостей, що надаються фізичними та юридичними особами

органам державної влади, підприємствам і організаціям у зв'язку з виконан-

ням їхніх повноважень та розголошення яких може завдати шкоди зазначе-

ним особам;

правових механізмів виявлення, фіксації, кваліфікації, блокування та вида-

лення з українського сегмента мережі Інтернет інформації, поширення якої

заборонено законодавством України;

4) розробити і внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради Ук-

раїни проект Концепції національної інформаційної політики, яка визначати-

ме основні напрями, засади і принципи національної політики та механізми її

реалізації, а також пріоритети розвитку інформаційної сфери, буде спрямова-

на на створення умов для побудови в Україні розвинутого інформаційного

суспільства, забезпечення пріоритетного розвитку інформаційних ресурсів та

інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, захист

національних моральних і культурних цінностей, забезпечення консти-
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туційних прав людини і громадянина на свободу слова та вільний доступ до

інформації;

5) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України у двомісячний

строк після схвалення Радою національної безпеки і оборони України кон-

цепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України

законопроект про внесення змін до Закону України «Про систему

Суспільного телебачення і радіомовлення України» (нова редакція), розроб-

лений на основі зазначеної концепції та з урахуванням досвіду європейських

держав, і забезпечити його супроводження у парламенті;

6) вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належного фінансування з

Державного бюджету України державних телерадіокомпаній та

інформаційних агентств, а також виробництва і розповсюдження те-

левізійних та радіопрограм, виготовлених для державних потреб;

7) вжити за участю Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення невідкладних заходів щодо забезпечення присутності програм

вітчизняних телерадіоорганізацій у багатоканальних мережах інших держав;

8) здійснити комплекс заходів щодо впровадження операторами мобільного

зв'язку GSM в Україні алгоритму А5/1;

9) вжити разом зі Службою безпеки України, Фондом державного майна Ук-

раїни, Антимонопольним комітетом України заходів щодо забезпечення

національної безпеки України в інформаційній сфері під час підготовки до

приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

2. Запропонувати Національній раді України з питань телебачення і

радіомовлення вжити невідкладних заходів щодо:

удосконалення ліцензування мовлення, зокрема у частині забезпечення

національних інтересів в інформаційній сфері, поліпшення охоплення насе-

лення вітчизняним інформаційним продуктом та підвищення якості напов-

нення національного інформаційного простору;
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посилення контролю за додержанням телерадіоорганізаціями та провайдера-

ми програмної послуги вимог законодавства про телебачення і

радіомовлення, зокрема вимог щодо частки національного продукту в за-

гальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій та обов'язкової частки мов-

лення українською мовою.

3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку України розробити ра-

зом із Міністерством транспорту та зв'язку України, Міністерством оборони

України, за участю Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення та затвердити у тримісячний строк заходи щодо забезпечення

радіочастотним ресурсом України впровадження цифрового  теле-

радіомовлення, насамперед у прикордонних областях та Автономній Рес-

публіці Крим.

4. Запропонувати Верховному Суду України узагальнити судову практику

розгляду справ, пов'язаних із питаннями регулювання  в інформаційній сфері.

5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України:

вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи Міжвідомчої комісії з

питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді

національної безпеки і оборони України;

забезпечити підготовку до розгляду Радою національної безпеки і оборони

України у липні 2008 року питання про хід впровадження цифрового теле-

радіомовлення в Україні та забезпечення громадянам України доступу до те-

левізійного сигналу;

організувати підготовку проекту Доктрини інформаційної безпеки України і

подати його у шестимісячний строк на затвердження Президентові України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Р. БОГАТИРЬОВА
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 377/2008

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня

2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної

безпеки України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21

березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення

інформаційної безпеки України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради

національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

23 квітня 2008 року
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