Додаток Б
(довідковий)
Цифрове ефірне телебачення (DVB-T2) в Україні
Б.1 Список 32 ефірних цифрових телеканалів станом на травень 2015 року
Цифровий

Телеканал

Логотип

Опис

Примітка

пакет
Телеканал
«Інтер»
загальнонаціональний
канал.
В
українському ефірі з жовтня 1996
року. Весь цей час канал фактично
є
лідером
вітчизняного
телебачення. Такі позиції «Інтер»
зайняв
завдяки
чіткому
дотриманню
спочатку
обраної
концепції сімейного каналу, що
враховує потреби всіх соціальних і
вікових груп населення.
Розважальні
та
інформаційні
програми. Найновіші та найкращі
фільми та серіали. Щоденне токшоу. Телеканал «Україна» охоплює
всі верстви населення. Мовлення
інформаційне, пізнавальне, дитяче,
розважальне, художнє, спортивне.
Один
із
лідерів
українського
телеефіру. Телешоу і кіно, новини і
спорт,
серіали
і
розважальні
програми. Все на найвищому рівні.
Все для всієї України. Все яскраво,
якісно і актуально.
«НТН» - молодий всеукраїнський
інформаційний телеканал. Девіз
інформаційної служби телеканалу:
«Новини зараз». В цілому, шість
годин гарячого інформаційного
продукту, що включає економічні
та політичні новини України та
регіонів, цілодобово. Підбір фільмів
орієнтований
на
різновікову
аудиторію. Глядачам представлені
шедеври світового кіно, вітчизняні
та зарубіжні телесеріали.
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Колективна домова система
ефірного цифрового телебачення.
Пояснювальна записка.

Літ.
Р Д

Лист

Листів

ТОВ «АГОРА ГРУП»

«К1»
загальнонаціональний
інноваційний канал, універсальний
за
жанровим
наповненням.
Програмна політика телеканалу власне виробництво програм, які
відповідають найвищим професійним
стандартам
та
очікуванням
сучасної аудиторії.

К1

Загальнодержавний ефірний канал.
Інформаційно-публіцистичні
програми, художні фільми для всієї
сім'ї,
молодіжні,
дитячі
та
спортивні передачі. Це телевізійна
програма, для самих різних верств
населення та вікових категорій.
Новини і кінофільми, актуальна
інформація і розваги. Все, що
можна застосовувати щодня і
розважатися, дивлячись телевізор:
автомобілі, здоров'я, мода, краса,
кулінарія, подорожі, затишний дім,
цікаві люди. І посміхнутися, і
посміятись,
і
послухати,
і
дізнатись.
На
першому
недержавному
всеукраїнському
каналі ICTV і давно знайомі
обличчя, і свіжі нові факти.
Кіноканал транслює фільми і
програми про кіно для всієї родини,
для молодіжної аудиторії. У сітці
мовлення є спеціальний кінопоказ
для «опівнічників». «Enter-фільм» у
своїй
програмній
політиці
намагається
максимально
врахувати смаки і пристрасті
найширшої аудиторії. Досить часто
демонструються фільми, відзначені
нагородами різних кінофестивалів.
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Enterфильм
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Канал адресований, в основному,
жінкам, які живуть у великих
містах, пропонуючи програми про
сучасним способі життя, хобі,
гармонійних відносинах між людьми
і щоденних потребах міських
жителів. Телеканал Індиго ТБ
показує глядачам, як знайти
гармонію і щастя, глядачі зможуть
навчитися цінувати красу, відчути
смак життя.

Индиго ТВ

Лист

1234. 363473.001ПЗ0
Зм. Лист.

№ докум.

Підп.

Дата.

Найгарячіші хіти і найсвіжіші
плітки, інтерв'ю з зірками у
прямому ефірі і останні події прямо
з музичних майданчиків. Щоб не
випасти, не пропустити,
дізнаватися, побачити самому,
потрібно дивитися ZOOM. Тому що
ZOOM означає «жити у світі
музики»!
«СТБ» - український телевізійний
канал. Основний глядач - соціально
активна людина, тому в програмі популярні
новини,
авторські
музичні
програми
і
фільми
виробництва зарубіжних компаній.
Український телеканал, аналог
російського телеканалу СТС. Канал
пропонує
глядачам
програми
власного
виробництва,
і
виробництва каналу СТС, спеціальні
проекти і зарубіжні розважальні
програми, фільми, музика.
Телеканал К2 - це справжній
подарунок для жінок. Романтичні
серіали, фільми, ток-шоу, модні
покази перенесуть вас у світ
почуттів, кохання, пристрасті та
краси! Легкий, емоційний і веселий
стиль каналу змусить забути про
повсякденні проблеми, до того ж,
деякі з них телеканал вирішить за
вас. Не зраджуючи своєму образу і
залишаючись
вірним
своєму
глядачеві, К2 пропонує ціле сузір'я
програм, які допоможуть хорошим
господаркам
смачно
готувати,
облаштовувати
будинок,
піклуватися про дітей, при цьому
виглядаючи на всі сто! К2 телеканал для жінок, які прагнуть
досягти успіху в житті.
Всеукраїнський недержавний канал
з великою кількістю ексклюзивних
матеріалів.
Репортерські
розслідування, прямі ефіри, реалітішоу, обговорення і міркування,
серіали, кіно і новини. Погляд
каналу на події в Україні та світі.
Неординарні
матеріали,
професіоналізм у подачі інформації.
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Український
музичний
розважальний
канал.
Сучасна
музика
усіх
жанрів
звучить
упереміж
із
відмінними
українськими шоу про все: про
знаменитостей,
музичні
події,
гарячі хіти, останні розмови ... Про
все, що показують і про що не
хочуть говорити ...
«5 канал» - інформаційний канал.
Це найостанніші новини політики і
фінансів
України
та
світу,
аналітичні
програми,
ток-шоу,
поточні події світу спорту, моди і
шоу-бізнесу. Серед аналітичних
програм такі, як «Час Пік»,
«Закрита Зона», «5 копійок»,
«VIP-жінка», «5 елемент», «Час за
Гринвічем» та ін.
«Мега» - це кращі розважальні,
змагальні та ігрові формати
програм для тих, хто прагне
дізнатися більше про людину та її
можливості і ладен щодня кидати
виклик собі та оточуючому світові.
Піксель - перший і єдиний
український телеканал для дітей.
В основі програмного наповнення
каналу
якісні
пізнавальні,
розвиваючі і навчальні передачі для
наймолодшого глядача. Зокрема,
кращі
зразки
світового
анімаційного мистецтва, визнані
розвиваючі і навчальні проекти,
класика вітчизняної мультиплікації,
а також інтерактивні проекти
власного
виробництва,
які
пропагують сімейні і духовні
цінності та сприяють всебічному
розвитку малюка.
«XSPORT» - спортивний канал, що
пропонує
контент
для,
яка
сповідує здоровий спосіб життя.
Поряд з класичними видами спорту
- хокеєм, боксом, єдиноборствами,
легкою атлетикою, тенісом, канал
пропонує
програми
про
екстремальні
види
спорту,
спортивної риболовлі, трансляції
змагань
зі
спідвею,
гонках
«екологічної» Формули Е, снукеру,
покеру,
пізнавальні
та
гумористичні спортивні програми.
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НЛО ТБ - це найкрутіші і модні
проекти! «Comedy Club», «Comedy
Woman», «Наша Russia», «Універ.
Нова общага »,« Саша + Таня »,«
Як гартувався стійл »,« Висотка
»,« Міста »,« Роздовбаї »,« Моя
перша тачка »і так далі. Це все
молодіжні проекти, які вже
викликали справжнісінький фурор у
телеглядачам. Дивись НЛО TV - з
нами ти завжди в тренді!
Український
телеканал,
який
пропонує кращі новинки світового
кінематографу для того, хто вміє
відчувати, для того, хто знає, як
слід радіти. Фільми для молодих
людей, які живуть насиченим
життям і очікують саме такого
ефекту від кіно.
DOBRO загальнонаціональний
український телеканал, наповнений
корисною
інформацією
та
практичними порадами для всієї
родини; орієнтований на жіночу
аудиторію.
Телеканал
створює
гарний настрій, налаштовує на
сімейні цінності, традиції і підказує
способи
досягнення
життєвої
гармонії. Включаючи телеканал
Dobro,
ви
занурюєтеся
в
атмосферу домашнього затишку та
гарного настрою.
Канал відомий своїми циклами
документальних фільмів. Багато в
чому,
що
стосується
документальних серіалів, «Тоніс»
був і залишається новатором у
такій області телепоказу. Канал
також
віддає
перевагу
популярному вітчизняному кіно. Вся
продукція каналу різна за жанрами
і тематикою, і тижнева сітка
враховує смаки різних вікових
груп.
Телепрограма
«Тоніс»
розповсюджує
в
ефірі
такі
популярні програми як: «Майстерклас», «Фінансист», «Нерухомість»,
«Ті Ді Ві Шоу», «Театр ХХ
сторіччя», «Контекст», «Жіночі
штучки». Мовлення цілодобово.
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Business
інформаційноаналітичний
бізнес-телеканал.
Телеканал систематично відстежує
та аналізує, наскільки ефективним
є
державне
регулювання
української економіки, наскільки
корисними чи шкідливими для
певних
галузей
вітчизняного
бізнесу є рішення влади.

Business

Центральне
місце
на
каналі
займають
новини
української
політичної, економічної, соціальної,
культурного і спортивного життя,
а також повідомлення про події, що
відбуваються за кордоном.
В ефірі «Банк-TV» буде банківська
та
фінансова
інформація,
економічна
аналітика,
огляди
ділової преси, авторські програми,
програми центральних банків інших
країн,
інформація
міжнародних
інформагентств
(наприклад,
Bloomberg).
Ефір телеканалу «Вінтаж ТВ»
розрахований
на
любителів
старого, навіть дуже старого кіно.
Тут ви побачите фільми і
спектаклі, зняті ще в 1920-1950-х
роках, зустрінетеся з такими
легендарними акторами, як Фаїна
Раневська, Олексій Грибов, Ераст
Гарін і багатьма другімі.Пріглашаем
всіх
цінителів
кіномистецтва
дивитися
«Вінтаж
ТВ»
і
насолоджуватися блискучою грою
майстрів сцени першої половини
ХХ століття!
Телеканал
«Ескулап
ТБ»
адресований
всім,
хто
захоплюється здоровим способом
життя, хоче знати більше про
здоров'я та медицині. На «Ескулап
TV» ви побачите інформаційні,
пізнавальні та наукові програми на
медичні теми, а також науковопопулярні фільми про навколишній
світ, зняті в свій час знаменитої
студією «Київнаукфільм» .Вещаніе
каналу «Ескулап ТБ» здійснюється
за підтримки Міністерства охорони
здоров'я і національної академії
медичних наук України.
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Телеканал 112 Україна - це один з
наймолодших, але вже популярних
HD
новинних
каналів.
Мовлення
ведеться у форматі HD.
**
регіональний
**
регіональний
**
регіональний
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