
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 181 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про затвердження складу Міжвідомчої  

робочої групи з розробки пропозицій до  

постанови Кабінету Міністрів України  

від 01.08.2007 р. № 993, з метою проведення  

конверсії радіочастотного ресурсу України  

в смугах радіочастот телерадіомовлення 

 

На виконання пункту 10 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18.11.2020 № 1457-р «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», з 

метою розробки пропозицій щодо внесення змін до Порядку залучення 

додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного 

ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08. 2007 № 993, для проведення 

конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот, виділених для 

потреб телерадіомовлення, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити склад Міжвідомчої робочої групи з розробки пропозицій до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 р. № 993, з метою 

проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот 

телерадіомовлення, що додається. 

2. 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 

25.02.2021 № 181 

 

СКЛАД  

Міжвідомчої робочої групи з розробки пропозицій до  

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993,  

з метою проведення конверсії радіочастотного ресурсу України  

в смугах радіочастот телерадіомовлення 

ІЛЬЯШЕНКО  

Олександр Борисович 

 
 

– член Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, голова Міжвідомчої 

робочої групи 

МИРОНЕНКО  

Тамара Василівна 

 
 

– начальник управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

ЛІТВІЩЕНКО  

Ганна Олександрівна 

 

– начальник юридичного управління 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення 

ШИШКО  

Євген Сергійович 

 

 

 
 

– завідувач сектору впровадження нових технологій 

та науково-технічного розвитку управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, секретар Міжвідомчої робочої 

групи 

ШЕЛЕСТ 

Олександр Володимирович 
 

– заступник Міністра цифрової трансформації 

України 

ПРИБИТЬКО 

Станіслав Володимирович  

 

 
 

– керівник експертної групи з розвитку мобільного 

широкосмугового доступу директорату розвитку 

цифрової інфраструктури Міністерства цифрової 

трансформації України 

КУЧЕРЕНКО 

Марія Сергіївна 

 

 
 

– головний спеціаліст експертної групи з розвитку 

мобільного широкосмугового доступу директорату 

розвитку цифрової інфраструктури Міністерства 

цифрової трансформації України 

ЧЕРНЯВСЬКА 

Ірина Юріївна 

 
 

– директор Департаменту ліцензування 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 



 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 

МАРЧЕНКО 

Андрій Іванович 

 

 

 
 

– заступник директора департаменту – начальник 

відділу аналізу використання радіочастотного 

ресурсу Департаменту ліцензування Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації 

БАКІРОВ  

Євген Олексійович 

– директор Департаменту правового забезпечення 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

РОМАНОВ 

Сергій Васильович 

– заступник директора департаменту – начальник 

відділу правового забезпечення регуляторної 

діяльності Департаменту правового забезпечення 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 


