
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2 

 

09.01.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 

 

Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до 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 Плану використання радіочастотного ресурсу України», 

що надійшов від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України листом від 20.12.2019 № 16/02/02-2471, керуючись частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Не погодити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України» 

(обґрунтування додається). 

2. Направити рішення Національної ради до Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, юридичне управління. 

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  

09.01.2020 № 2 

 

Обґрунтування  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

щодо не погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу 

України» 

 

 

Відповідно до чинної редакції Національної таблиці розподілу смуг 

радіочастот України смуга частот 790 - 862 МГц розподілена радіослужбам: 

ФІКСОВАНА, РАДІОМОВНА, ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА, Рухома 

супутникова, за винятком повітряної рухомої супутникової (Земля – космос). 

Рішенням Національної ради від 17.10.2019 № 1619 погоджено  

запропоновані Держспецзв’язку зміни до: 

– Національної таблиці, стосовно з якими РУХОМІЙ службі на первинній 

основі виділено смугу частот 790-862 МГц; 

– радіотехнології «Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту  

DVB-T» стосовно включення коефіцієнта К01, що означає проведення в смузі 

частот 694-862 МГц (І та ІІ цифрові дивіденди) заходів конверсії. 

Станом на 08.01.2020 запропоновані вище зміни до Національної таблиці і 

Плану використання радіочастотного ресурсу України не затверджені Кабінетом 

Міністрів України. 

Відповідно до чинної редакції Плану використання радіочастотного 

ресурсу України смуга частот 791-801 МГц (61-62 ТВК) віднесена до 

радіотехнології «Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T».  На 

сьогодні у цій смузі задіяно 12 передавальних засобів цифрового мовлення ТОВ 

«ЗЕОНБУД», які поширюють 87 програм телерадіоорганізацій.  

Заходи з перепланування цих частот розпочато, втім згідно з проектом 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів 

щодо вивільнення смуг радіочастот у діапазонах 790 – 862 МГц, 694 – 790 МГц 

від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для 

впровадження технології LTE», розробленим Держспецзв’язку і погодженим 

рішенням Національної ради від 20.12.2019 № 2242, відповідно до цього плану 

Національна рада має отримати висновки УДЦР на нові частоти, прораховані на 

заміну задіяним, лише у квітні 2020 року. 

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про радіочастотний ресурс 

України» конверсія радіочастотного ресурсу України здійснюється на 

виконання та відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу 

України, а також згідно із стратегічними завданнями держави щодо 

впровадження сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій. 

Конверсія радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот 

спеціального користування здійснюється за рахунок Державного бюджету 



України. Кабінет Міністрів України для проведення конверсії радіочастотного 

ресурсу України може залучати додаткові позабюджетні кошти. 

Зазначений закон та Порядок залучення додаткових позабюджетних 

коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах 

радіочастот загального користування, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2007 № 933, не визначають процедури проведення 

конверсії для смуг частот телевізійного мовлення. 

Отже, на сьогодні жодним нормативним документом не визначено 

порядку, а отже і термінів проведення конверсії для смуг частот телевізійного 

мовлення.  

Таким чином, запропонована особливість застосування радіотехнології 

«Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT»: використання базових 

станцій ІМТ до завершення проведення конверсії щодо цифрового наземного 

телевізійного мовлення здійснюється за умови нестворення шкідливих завад 

РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення у смузі 790-862 МГц та 

невимагання захисту від них, з 1 квітня 2020 року – запропонованої дати 

введення її в дію – не має підстав для застосування. 

Запропоновані Держспецзв’язком зміни до Плану використання 

радіочастотного ресурсу України не можуть бути реалізовані без додаткового 

врегулювання шляхом прийняття певних нормативно-правових актів, якими 

буде визначено порядок проведення конверсії для смуг телевізійного мовлення. 

 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю   /підпис/  Т. Мироненко 

 

 


