Інформація
щодо впровадження цифрового телевізійного мовлення в Україні
Необхідність переходу на цифрове мовлення в Україні вже давно назріла.
Почали про це говорити ще з 2000 року, коли розвинені країни почали
переходити на нові формати мовлення. Для чого це робиться? По-перше,
аналоговий формат мовлення був розроблений і впроваджений кілька десятиліть
назад і вже перестав відповідати якості картинки або формату, які виробляє ТВіндустрія для телебачення з високої якості. Виробництво контенту (наповнення
ТБ-каналів) давно стало цифровим. Аналогові телевізори вже перестали
виробляти. Сучасні приймачі, поряд з цифровими форматами, ще поки можуть
«бачити» старий аналоговий сигнал, але все більше їх випускається без цієї
функції.
Україна заявила про виключення аналогового мовлення у 2015 році. А
подібні плани були затверджені Національною радою з питань телебачення і
радіомовлення ще в 2009-му.
Реально мовлення в цифровому форматі було розпочато в 2010 році в
Одеській області. У 2011-му приватна компанія «Зеонбуд» отримала ліцензію і
почала будівництво ефірної мережі, що мовить у цифровому стандарті Т2.
Спочатку передбачалося кодоване мовлення з метою подальшого введення
абонентської плати за перегляд комерційних програм і пакетів каналів. У 2015
році Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення
про «заборону кодування» компанією «Зеонбуд» «своїх» каналів. Зараз покриття
компанії, за різними оцінками, становить близько 90 відсотків території України.
За існуючими документами, повне виключення аналогового мовлення має
відбутися поетапно до травня 2019 року, що явно не відповідає деклараціям
України та вимогам міжнародної спільноти.
Президент України вирішив прискорити цей процес і дав доручення
відповідним органам вимкнути аналогове мовлення до 1 вересня 2018 року.
Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 «Про
внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України» (зі
змінами) уже прийнято і затверджено. Цією постановою передбачено виділення
260 мільйонів гривень на створення альтернативної «Зеонбуду» цифрової
ефірної мережі для потреб мовлення національних і місцевих муніципальних
телевізійних каналів, а також перехід на виключно цифрове мовлення 31 серпня
2018 року.
Є велика ймовірність того, що це станеться в намічені терміни.
Яка альтернатива?
При виключенні аналогового мовлення неминучий перехід на альтернативні
технології перегляду.
Для довідки: - третина, а, можливо, вже і більше населення України давно
дивиться ТБ з «супутника»;
- ще третина сьогодні користується ефірним (наземним) прийомом. Причому,
частка цифрового перегляду досить мала в порівнянні з «аналогом»;
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- близько 10-15 відсотків жителів країни, переважно у великих населених
пунктах, користуються послугами кабельних провайдерів;
- близько 10 відсотків дивляться ТВ через провайдерів в інтернеті;
- інші наші співвітчизники, ймовірно, взагалі не дивляться ТБ.
Чим же це загрожує 1 вересня 2018 року телеглядачам, у яких до сих пір
старенькі телевізори, не здатні приймати сучасну цифру Т2, і які дивляться тільки
аналогове ефірне мовлення? У них перестануть показувати всі канали, дивитися
буде нічого! Телевізор перетвориться на меблі.
Аби запобігти цьому, варто заздалегідь вжити якоїсь із наступних дій:
1.
Підключитися до мережі проводового провайдера ("кабельного оператора")
і дивитися значно більше каналів у кабельній мережі. Плюс з'явиться можливість
згодом дивитися цифрові пакети при появі обладнання.
2.
Купити приставку цифрового телебачення Т2 або новий телевізор з
функцією прийому "DVB-T2". Крім того, в разі невпевненого прийому сигналу з
ефірного ретранслятора потрібно купити підсилювач телесигналу. При цьому
стануть доступними для перегляду 32 телеканали.
3.
Придбати і встановити на даху або деінде комплект прийому супутникового
сигналу. Зараз більшість українських телеканалів йдуть у відкритому вигляді,
тобто безкоштовно. З відключенням аналогового мовлення більшість з них
планує закодувати свій сигнал і отримувати абонплату. Таке «кодування»
заплановано вже в нинішньому році.
4.
Підключитися до інтернету і дивитися ТБ через сайти телекомпаній, або ж
купити IP-приставку і дивитися IPTV (за абонентську плату, але в кращій якості).
З досвіду інших країн, які пройшли через відключення аналогового
мовлення, можна припустити, що на обладнання та послуги з організації прийому
цифрового ТБ почнеться ажіотажний попит і відповідно підвищаться ціни.
Тому настійно рекомендуємо всім телеглядачам, які ще дивляться аналогове
ефірне телебачення, заздалегідь потурбуватися про альтернативні варіанти
перегляду улюблених програм з урахуванням вищевказаного!
Абонентів кабельного телебачення та власників супутникових антен зазначені
зміни не стосуються.

