
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1001 

 

03.09.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 22 

 

Про розгляд проєкту 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 радіотехнології LTE», що надійшов  

на погодження від Адміністрації Державної служби  

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт 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 радіотехнології LTE», що 

надійшов на погодження від Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України листом від 31.07.2020 № 01-2792 (далі – 

План заходів), Національна рада повідомляє наступне. 

На виконання пункту 9 Плану заходів Національній раді України з питань 

телебачення та радіомовлення необхідно провести перевірку коректності 

розрахунку вартості робіт з вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів 

загальнонаціональних мереж МХ-1, 2, 3, 5, 6 в термін до травня 2021 року. 

Для виконання поставленого завдання Національній раді можливо буде 

необхідно залучити аудиторські компанії для проведення робіт щодо 

визначення їх належної вартості. Такі дії потребують залучення бюджетних 

коштів. 

Додатково повідомляємо, що на час розгляду вищевказаного проєкту 

розпорядження Уряду Національна рада має лист від ТОВ «ТРК «ЕТЕР» щодо 

питання вивільнення смуг цифрового дивіденду (694-862 МГц) від 

радіоелектронних засобів мовлення, де останніми було подано кошторис робіт 

на суму 104,2 млн гривень, щодо надання розрахунку вартості для вивільнення 

смуг цифрового дивіденду. Наразі Національна рада не погоджується із 

зазначеною сумою та вважає, що кошторис робіт потребує додаткового 

перегляду. З цією метою до ТОВ «ТРК «ЕТЕР» було направлено лист щодо 

надання аргументування в частині визначеної суми. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

  



 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проєкт 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 радіотехнології LTE» без зауважень. 

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 

 


