ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту

«Інформаційна безпека прикордонних районів
Чернігівської області»
Чернігівська обласна державна адміністрація
адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7
код ЄДРПОУ: 00022674

Замовник проекту
(у разі наявності)

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної
державної адміністрації
адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7
код ЄДРПОУ 35385900
Програма регіонального
Загальноукраїнська солідарність.
розвитку
Напрям: Формування привабливого образу регіонів в
Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у
загальноукраїнську ідентичність.
Назва завдання Державної
ЦІЛЬ 2. Територіальна соціально-економічна
стратегії регіонального розвитку інтеграція і просторовий розвиток.
на період до 2020 року, якому
Соціокультурний розвиток.
відповідає проект
Завдання 1: Сприяння консолідації та розвитку
української нації, забезпечення прав громадян на
свободу світогляду і віросповідання, у тому числі
національних меншин.
Завдання 2: Надання якісних послуг транспорту та
зв’язку: перехід на новітні стандарти зв’язку,
надання споживачам телекомунікаційних послуг
гарантованої якості відповідно до національних
стандартів, гармонізованих з європейськими,
розширення переліку послуг на базі сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій та
наукових розробок.
Регіон(и), територія(ї) або
Чернігівська область: Чернігівський, Ріпкинський,
місто(а), що отримають вигоду Городнянський, Сновський, Корюківський,
від реалізації проекту
Семенівський, Новгород-Сіверський райони.
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг фінансування
проекту:

Разом

36 місяців
13 548 100,00 грн
1 рік
2 рік

3 рік

з державного бюджету

13 138 400,00 372 800,00 6 442 800,00 6 322 800,00

з інших джерел (обласний
409 700,00 355 700,00 27 000,00
27 000,00
бюджет)
Загальна (загальні) та конкретна Сприяння консолідації та розвитку української нації
(конкретні) цілі проекту
шляхом охоплення населених пунктів прикордонних
територій Чернігівської області телевізійним
мовленням цифрового формату.
Забезпечення трансляції у прикордонних районах
Чернігівської області, де сумарно проживає до 200
тисяч громадян України, цифрового сигналу не
менш ніж 8 загальнонаціональних та місцевих
каналів.
Цільові групи проекту та кінцеві Цільова група проекту: 200 тисяч осіб, які
бенефіціари проекту
проживають у 7 прикордонних районах
Чернігівської області.
Кінцевий бенефіціар проекту — Концерн РРТ,
Чернігівська обласна рада.
Очікувані результати проекту
Збудовано 3 вежі: м. Семенівка; м. Городня;
смт Добрянка Ріпкинського району. 3 вежі
обладнано цифровими телевізійними передавачами
(мультиплексами).
Зона покриття цифровим телевізійним сигналом
поширюється практично на 100 % території
прикордонних районів Чернігівської області.
Населення прикордонних районів у кількості до 200
тисяч осіб отримує доступ до 8 національних та
місцевих каналів у цифровому форматі.
Посилюється інтегрованість жителів прикордоння до
загальнонаціонального порядку денного,
зміцнюється їх самоідентифікація як громадян
держави Україна.
Економічна та/або бюджетна
Створення передумов для підвищення економічної
ефективність
активності жителів прикордонних територій шляхом
залучення їх до єдиного національного
реалізації проекту (наскільки
інформаційного середовища.
дотичне)
Стимулювання діяльності місцевих медіаорганізацій
та місцевих телерадіокомпаній: підготовка та
реалізація місцевого контенту для 8 телеканалів, які
транслюватимуться завдяки будівництву веж та
встановленню передавачів, можливості для
місцевого бізнесу рекламувати свої товари та
послуги через домовленості з операторами реклами.
Збільшення кількості робочих місць: для

обслуговування та експлуатації об’єктів Чернігівська
філія Концерну РРТ потребуватиме послуг
технічного персоналу – додатково не менше 20 осіб,
підряди на охорону та технічне обслуговування
об’єктів.
Інші економічні вигоди
Створення конкурентних умов для діяльності
(наскільки дотичне)
провайдерів цифрового мовлення (окрім ТОВ
«Зеонбуд», ліцензію для здійснення тимчасового
мовлення на прикордонних територіях отримає
Концерн РРТ). Це вплине на ціну трансляції кожного
окремого каналу через цифрові мультиплекси,
дозволивши телерадіокомпаніям направити
вивільнені таким чином кошти на покращення
контенту, якість послуг тощо.
Соціальний вплив (наскільки
Створення умов для зміцнення зв’язку
дотичне)
територіальних громад у прикордонних районах
Чернігівської області з іншими регіонами України.
зменшення ризику охоплення громадян України –
жителів Чернігівської області іноземною
пропагандою.
Екологічний вплив (наскільки
Перехід на цифрові технології поширення
дотичне)
телевізійного сигналу у метровому діапазоні хвиль
(174-230 МГц) відповідають чинним нормам
українського законодавства. Будівельні роботи в
рамках проекту не матимуть негативного впливу на
екологію територій.
Основна діяльність за проектом Проведення технічних досліджень. Будівництво 3
веж. Закупівля та монтаж 3 передавачів
(мультиплексів) та супутнього обладнання.
Наповнення передавачів (мультиплексів) сигналом 8
національних та місцевих телеканалів. Прийняття
рішень щодо користування майном, набутим у ході
реалізації проекту.
Актуальність проекту:
Для Чернігівської області залишається вкрай
обґрунтування необхідності,
актуальним питання розширення зони охоплення
соціально-економічної
сигналом вітчизняного цифрового ефірного
спрямованості та реалістичності телебачення.
виконання проекту
Недостатнє покриття сигналами національних
телемовників території прикордонних з Російською
Федерацією та Республікою Білорусь районів області
є загрозою для інформаційної безпеки України на
території Чернігівщини. При цьому в окремих
населених пунктів цієї території наявний достатній
для якісного прийому рівень цифрового ефірного
сигналу телеканалів російського телебачення.

За дуже приблизними оцінками, на територіях, що не
охоплені цифровим ефірним телесигналом, проживає
до 200 тисяч осіб (20 % населення області).
Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг
національного виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг
іноземного виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для
реалізації проекту
Телефон, факс, електронна
пошта (замовника) проекту

Збудовані вежі та мультиплекси будуть передані до
сфери управління Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації з послідуючою
передачею на баланс Концерну РРТ, згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України як
цілісний майновий комплекс. У подальшому
Концерн РРТ отримуватиме кошти від
телерадіоорганізацій за надані послуги з трансляції
сигналу, таким чином отримуючи можливість
утримувати об’єкти та проводити роботи з їх
поточного обслуговування. Тобто, після завершення
проекту утримання об’єктів, збудованих за кошти
проекту, не потребуватиме додаткових витрат
бюджетних коштів.
Послуги (технічне дослідження), закупівля
будівельних матеріалів за проектом, виконуватимуть
національні підрядні організації (вартість – до 40%
бюджету проекту, до 5000,0 тис грн. Інші товари та
послуги будуть придбані за допомогою системи
PROZORRO.
Цифрові передавачі (мультиплекси) (3 шт.) та
супутнє обладнання будуть придбані за допомогою
системи PROZORRO, участь у тендері на постачання
передавачів (мультиплексів) зможуть брати як
вітчизняні, так і іноземні виробники. Вартість
передавачів та супутнього обладнання – до 25%
бюджету проекту, до 3000,0 тис грн
Експертний звіт до проекту будівництва буде
отриманий у процесі реалізації проекту.
Дозвільна документація буде отримана у процесі
реалізації проекту.
Телефон: (0462) 67-59-67, факс: (0462) 67-86-94,
+380664632693
електронна пошта: did_post@cg.gov.ua.

Ініціатор проекту:
Голова Чернігівської
обласної державної адміністрації

В. П. Куліч

