
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1874 

 

14.11.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо створення 

умов розвитку мобільного широкосмугового доступу»,  

що надійшов від Національної комісії, що здійснює  

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  

 

Розглянувши та обговоривши проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку 

мобільного широкосмугового доступу», що надійшов від Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, листом  

від 05.11.2019 № 01-6317/142, керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного 

широкосмугового доступу» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення до Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 

 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

14.11.2019 № 1874 

 

 

Зауваження 

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного 

широкосмугового доступу» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проект  розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку 

мобільного широкосмугового доступу» та вважає за необхідне висловити до 

нього наступні зауваження. 

Проектом Плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного 

широкосмугового доступу (далі – План  заходів) Національну раду визначено 

виконавцем (за згодою) пункту 13, яким передбачено затвердження та виконання 

плану заходів щодо вивільнення смуг у діапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц 

від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для 

впровадження радіотехнології LTE. Cтрок виконання – червень 2020 року. 

Пропонуємо пункт 13 Плану заходів викласти в такій редакції: 

«13. Розробка та подання до Міжвідомчої координаційної групи з 

упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення плану заходів щодо 

вивільнення смуг у діапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц від радіоелектронних 

засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження технології LTE та 

затвердження його Кабінетом Міністрів України. 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), 

Державний комітет телебачення і радіомовлення, Адміністрація 

Держспецзв’язку, Мінцифри, НКРЗІ (за згодою), УДЦР (за згодою). Грудень 

2019». 

На підставі викладеного, Національна рада погоджує проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення 

умов розвитку мобільного широкосмугового доступу» із зауваженнями. 

 

 

 

Начальник юридичного управління  /підпис/   Г. Літвіщенко 

 

 


