
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 99 

 

16.02.2023                                                      м. Київ                                              Протокол № 4 

 

Про розгляд проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану розподілу і користування  

радіочастотним спектром в Україні» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним 

спектром в Україні», що надійшов на погодження від Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України листом від 

09.02.2023 № 16/02/01-729/ВС2, 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 

затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в 

Україні» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Бурмагіна О. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

16.02.2023 № 99 

 

Зауваження 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в 

Україні» та в межах повноважень висловлює свої зауваження. 

Пунктом 45 «Аналогове телевізійне мовлення» розділу 2. Діючі 

радіотехнології проєкту плану розподілу і користування радіочастотним 

спектром в Україні передбачено строк припинення використання 

радіотехнології: «31 серпня 2018 р., крім територій з особливим режимом 

мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на 

мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних 

районах України»); 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 

2019 р.». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1263 «Деякі 

питання використання радіочастотного ресурсу України» 

визначено: «Установити, що використання радіотехнології, передбаченої 

позицією 38 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. 

№ 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771; 2016 р., № 30, ст. 

1204; 2019 р., № 39, ст. 1363), для визначених Національною радою з питань 

телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують з 

Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями, відновлюється 

на період до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а 

для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають 

ліцензій на цифрове мовлення, – до 31 березня 2021 року.». 

У зв’язку з цим, пропонуємо графу «Строк припинення використання 

радіотехнології» пункту 45 «Аналогове телевізійне мовлення» розділу 2. Діючі 

радіотехнології проєкту плану розподілу і користування радіочастотним 

спектром в Україні викласти в такій редакції: 

«31 серпня 2018 р., крім територій з особливим режимом мовлення 

(відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні 

проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України»); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF#n114


 

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, відновлюється на період до відновлення 

суверенітету та територіальної цілісності України, а для каналів мовлення 

телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове 

мовлення, – до  31 березня 2021 року.». 

 

_______________ 

 


