
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 226 

 

02.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

 

Скасовано 

рішенням Національної ради 

                                                                                                                                  від 09.03.2017 № 274 

 

Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг 

радіочастот України та Плану використання радіочастотного 

ресурсу України», що надійшов від Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 

Розглянувши та обговоривши проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України 

та Плану використання радіочастотного ресурсу України», що надійшов від 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, керуючись 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення  

 

вирішила: 

1. Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану 

використання радіочастотного ресурсу України» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук. 
 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 



Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення Національної ради 

02.03.2017 № 226 
 

Зауваження 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану 

використання радіочастотного ресурсу України» 
 

Національна рада розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України 

та Плану використання радіочастотного ресурсу України» (далі – Проект) та 

підтримує необхідність створення умов телекомунікаційного забезпечення 

висвітлення організаційних і технічних заходів з підготовки та проведення 

пісенного конкурсу «Євробачення», забезпечення виконання Україною своїх 

міжнародних зобов’язань у частині передачі мореплавцям інформації з 

навігаційної безпеки та сприяння розвитку нафто- та газодобувної промисловості. 

Разом з тим, зміни, запропоновані зазначеним проектом постанови до 

позиції 10 розділу 1 Плану використання радіочастотного ресурсу України та до 

примітки У036 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України щодо 

можливості використання смуги радіочастот 216 – 219 МГц на вторинній основі 

сухопутною рухомою службою для передавання телеметричної інформації, не 

можуть бути підтримані Національною радою, оскільки ця смуга (174-230 МГц) 

розподілена радіомовній службі та активно використовується РЕЗ аналогового 

телевізійного мовлення.  

Крім того, відповідно до Регіональної Угоди «Женева-2006», розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р «Про затвердження плану 

заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого 

покоління» та від 26.10.2016 № 788-р «Про затвердження Плану заходів щодо 

впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.06.2006 № 815 «Про затвердження Плану використання 

радіочастотного ресурсу України» в Україні вживаються заходи з переходу 

телевізійного мовлення на цифровий стандарт та вилучення смуг частот першого і 

другого цифрових дивідендів. Зокрема, згідно з Планом заходів щодо 

впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення у смузі радіочастот 147 – 

230 МГц заплановано  розбудову національної цифрової мережі із залученням 

державного оператора.  

Також, на відміну від впровадження цифрового телевізійного мовлення, 

використання смуги частот 216 – 219 сухопутною рухомою службою для 

передавання телеметрії не є пріоритетним завданням держави. 



 Враховуючи викладене, Проект потребує доопрацювання з урахуванням 

необхідності переходу України на цифровий стандарт мовлення. 
 

Заступник начальника  

юридичного управління     /підпис/  О. Ніколаєнко 


