
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 591 

 

07.05.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про розгляд проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення зміни до розділу I Плану використання радіочастотного 

ресурсу України», що надійшов від Адміністрації Державної служби  

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення зміни до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу 

України», що надійшов від Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України листом від 22.04.2020 № 16/02/02-646, 

керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

зміни до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України» із 

зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Адміністрації 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 члена Національної 

ради О. Ільяшенка.  
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

07.05.2020 № 591 

 

Зауваження 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення зміни до розділу I Плану використання 

радіочастотного ресурсу України» 

 

На виконання пункту 13 Плану заходів щодо створення умов розвитку 

мобільного широкосмугового доступу, затвердженого розпорядженням  

Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1272-р, Національна рада 

розробила та рішенням від 12.12.2019 № 2165 погодила проєкт Плану заходів 

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

від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для 

впровадження радіотехнології LTE. 

Пункт 13 Плану заходів передбачав, що у квітні 2020 року УДЦР надає 

Національній раді попередні результати розрахунків місцевих цифрових каналів 

мовлення. Цьому передували роботи з перерахунку мережі DVB-H у стандарт 

DVB-T2 та з перепланування МХ-1,2,3,5 для вивільнення цифрових дивідендів. 

Тільки після виконання розрахунків перепланування МХ1,2,3,5,6 у діапазон 470-

694 МГц  УДЦР мав здійснити підбір каналів для місцевого цифрового мовлення.  

Станом 06.05.2020 Національна рада отримала від УДЦР нові прораховані 

в стандарті DVB- T2 канали мережі МХ-6 (166 шт), нові перераховані у діапазон 

470-694 МГц канали мереж МХ-1,2,3,5 (223 шт).  

05.05.2020 Національна рада отримала попередні результати підбору 

цифрових каналів для місцевих мовників. 

Лише після отримання від УДЦР Актів виконаних робіт та копій висновків 

УДЦР для місцевих цифрових каналів, оплати Національною радою робіт УДЦР 

та отримання оригіналів висновків, Національна рада зможе розпочати 

процедуру ліцензування місцевого цифрового мовлення, яка, враховуючи 

вимоги статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», не 

завершиться до 30 червня 2020 року. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо викласти в позиції 38 графу «Строк 

припинення використання радіотехнології» в редакції: 
«31 серпня 2018 р., крім територій з особливим режимом мовлення (відповідно 

до частини сьомої статті 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

від 21 грудня 1993 року № 3759-XII); для м. Києва та Кіровоградської області 31 

липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і 

радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують з Російською 

Федерацією та тимчасово окупованими територіями, та каналів мовлення 

телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове 

мовлення, 31 грудня 2020 р.» 

 
 


