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Національній раді з питань телебачення і радіомовлення,
Комітету зі свободи слова Верховної Ради України,
Адміністрації Президента України,
Державному комітету телебачення і радіомовлення,
Міністерству інформаційної політики
ЗВЕРНЕННЯ

Ми, члени Асоціації малих міст України, керівники малих міст, які представляють інтереси
малих громад, глибоко стурбовані ситуацією, що складається в галузі доступу громадян до
цифрового телебачення.
17 червня 2015 року Україна, згідно з міжнародними зобов’язаннями, змушена поетапно
вимикати аналогові передачі по всій країні. Водночас значна кількість мешканців малих міст мають
обмежений доступ до кабельного та супутникового телебачення. Тому ефірне мовлення
залишається одним із основних джерел отримання інформації.
Нині значна частина території країни не покривається цифровим сигналом. Головним чином,
громадяни не отримують цифрового сигналу в селищах та селах. Ситуація особливо гостра у
районах, які межують із зоною АТО, та на прикордонних територіях. На деяких із них взагалі немає
покриття українських телеканалів, натомість у відкритому доступі є телеканали сепаратистів та
закордонні. В тих регіонах, де все ж таки є покриття, доступними є значно менша кількість каналів,
ніж у соціальних пакетах кабельних мереж великих міст. В той же час вкрай незадовільним є
забезпечення мешканців малих міст тюнерами для перегляду цифрового телебачення.
Наразі продовжує діяти лише одна компанія-оператор, а в межах тієї невеликої кількості
місць у мультиплексах, що передбачені для місцевих мовників, розпочався переділ ринку та
перегляд конкурсів попередніх років. В умовах децентралізації, укрупнення громад та зміни
адміністративно-територіального поділу на рівні районів порушення прав місцевих жителів на
отримання інформації з місцевих ЗМІ є неприпустимим. Асоціація наголошує на неприйнятності
повторного розподілу ринку цифрового мовлення та перегляду умов попередніх конкурсів із боку
Національної ради.
Окрім цього, попит на місця помітно вищий у великих містах та районах з великою кількістю
населення, в той же час у переважно сільських районах навіть зараз є вакантні місця у
мультиплексах. Саме тому проблему регіональних мовників потрібно вирішувати не позбавленням
ліцензій певних телеканалів, а створенням нових локальних мультиплексів у населених пунктах,
де на це є попит.

Також слід враховувати регіональну специфіку розвитку телекомунікаційного ринку, і зокрема
розробити можливі механізми дотацій місцевим компаніям у питанні розрахунку за цифровий
сигнал у локальних мультиплексах. Окрім цього, ми радимо провести аудит кількості тюнерів,
наданих громадянам сільської місцевості для прийому сигналу, та запропонувати їх найбільш
незахищеним верствам населення.
Важливим елементом переходу на цифрове мовлення є просвітницька компанія. Асоціація
вказує на недостатню обізнаність жителів малих міст із технологіями цифрового мовлення.
Національна рада також допустила відключення тих чи інших телеканалів у цифровій
мережі, а отже відбулося порушення прав мешканців цих населених пунктів на доступ до
інформації. Це є неприпустимим, адже такий факт і підриває інформаційну безпеку країни
сьогодні.
Таким чином, вважаємо, що єдиним виходом з ситуації, яка склалася, є демонополізація та
децентралізація ринку цифрового телебачення. На думку Асоціації, потрібно збільшити
представництво локальних ЗМІ у цифровій мережі через створення локальних мультиплексів із
достатньою (відповідно до ситуації на місцевому ринку) квотою регіональних мовників. Це
перспективно лише за умови проведення Національною радою нового конкурсу і надання
можливості створювати мережі цифрового мовлення різним операторам.
Ми наголошуємо на необхідності надання рівного права на інформацію громадянам, що
проживають в містах та селах, і забезпечення їх однакового доступу до різних ЗМІ.
Ми закликаємо Президента України, Кабінет Міністрів, Верховну Раду та Національну раду з
питань телебачення і радіомовлення якнайшвидше вирішити проблему доступу мешканців малих
міст до цифрового телебачення, а отже гарантувати їхнє право на інформацію.
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