
Додаток 

до рішення Національної ради 

12.12.2019 № 2165 
 

 

 

Проєкт Плану заходів щодо вивільнення смуг частот у діапазонах 790-862 

МГц, 694-790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби 

(телебачення) для впровадження радіотехнології LTE 

 

 

1. Надання ТОВ «ТРК «ЕТЕР» заяв по формі ЦТ-2 для замовлення УДЦР 

розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом для потреб телерадіомовлення загальнонаціональної мережі МХ-6 у 

стандарті DVB-T2. 

ТОВ «ТРК «ЕТЕР» 

Жовтень 2019 

 

2. Замовлення ДП «УДЦР» розроблення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення для 

загальнонаціональної мережі МХ-6.  

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

Листопад 2019 

 

3. Розроблення висновків щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення у смузі 

радіочастот 470-694 МГц для загальнонаціональної мережі МХ-6. 

УДЦР 

Січень 2020 

 

4. Оплата робіт УДЦР, отримання висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення для 

загальнонаціональної мережі МХ-6.  

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

Лютий 2020 

 

5. Розрахунок та надання Національній раді та НКРЗІ інформації щодо вартості 

робіт з вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів загальнонаціональної 

мережі МХ-6. 

ТОВ «ТРК «ЕТЕР» 

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

НКРЗІ 

Березень 2020 

 

 



 

6. Надання Національній раді остаточних результатів перепланування 

загальнонаціональних мереж МХ-1, 2, 3, 5. 

УДЦР 

Січень 2020 
 

7. Інформування ТОВ «ЗЕОНБУД» про остаточні результати перепланування 

загальнонаціональних мереж МХ-1, 2, 3, 5. 

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

Січень 2020 

 
 

8. Розрахунок та надання Національній раді та НКРЗІ інформації щодо вартості 

робіт з вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів загальнонаціональних 

мереж МХ-1, 2, 3, 5. 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

НКРЗІ 

Березень 2020 
 

9.  Розробка пропозицій з внесення змін до Постанови КМУ від 01.08.2007 р. 

№ 993 «Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних 

коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах 

радіочастот загального користування» з метою проведення конверсії 

радіочастотного ресурсу України у смугах частот телевізійного мовлення. 

Адміністрація Держспецзв’язку 

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

НКРЗІ 

Березень 2020 

 

10. Надання ТОВ «ЗЕОНБУД» заяв по формі ЦТ-2 для замовлення УДЦР 

розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом для потреб телерадіомовлення у смугах частот цифрових дивідендів. 

ТОВ «ЗЕОНБУД» 

Лютий 2020 
 

 

11. Замовлення УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення для 

загальнонаціональних мереж МХ-1, 2, 3, 5. 

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення  

Лютий 2020 

 

 

 
 



12. Розроблення висновків щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення у смузі 

радіочастот 470-694 МГц для загальнонаціональних мереж МХ-1, 2, 3, 5. 

УДЦР 

Квітень 2020 

 

13. Надання Національній раді попередніх результатів розрахунків 

(перепланування) місцевих та регіональних цифрових каналів. 

УДЦР  

Квітень 2020 

 

14.  Оплата робіт ДП «УДЦР», отримання висновків для загальнонаціональних 

мереж МХ-1, 2, 3, 5. 

Національна рада України з  

питань телебачення і радіомовлення 

Квітень 2020 
 

15. Проведення тендерних процедур для впровадження радіотехнології LTE. 

НКРЗІ  

 

 
 

Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю       /підпис/ Т. Мироненко 
 

 


