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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ   
У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на 
користування радіочастотним ресурсом України для впровадження 

радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах 
радіочастот  2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання тендерної комісії з визнання претендентів учасниками тендера  
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України 
для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) 
зв'язок IMT» в смугах радіочастот  2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц,  

2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц у всіх регіонах України  
 

м. Київ                                      «23» січня 2018 року 
 
Присутні: 
голова комісії  О.М. ЖИВОТОВСЬКИЙ 

 
члени комісії:  
 

 В.П. ГРЕСЬКО  
О.А. БІСЮК 
О.І. СКЛЯРОВ 
В.Є. ЛАГОШИН  
С.В. ДЗЮБА  
В.Г. ВОЛОДІН  
М.С. СОКИРКО 
Н.О. ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА 

секретар комісії  Є.О. БАКІРОВ  
особа, відповідальна за 
зберігання тендерних 
пропозицій: 

 
 
Т.Г. СИНЯВСЬКА 

 
Порядок денний: 
Визнання претендентів учасниками тендера на отримання ліцензій на 

користування радіочастотним ресурсом України для впровадження 
радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах 
радіочастот  2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц 
(далі - тендер) у всіх регіонах України. 
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СЛУХАЛИ Ємельяненкову Н.О., члена комісії  про тендерні гарантії, що 

надійшли від претендентів на рахунок НКРЗІ. 
Претендентами на участь у тендері: 
- за лотом № 1 було визнано 2 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 

сплатило 2 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

  
№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами 

Сума 
сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

1 

57 200 040,00 
(п'ятдесят сім 
мільйонів 
двісті тисяч 
сорок) грн. 

2.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

1 

57 200 040,00 
(п'ятдесят сім 
мільйонів 
двісті тисяч 
сорок) грн. 

 
- за лотом № 2 було визнано 3 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 

сплатило 3 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами Сума 

сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

2 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 
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2. ПрАТ «Київстар» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

2 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

3.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 3, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

2 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

 
- за лотом № 3 було визнано 3 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 

сплатило 3 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами 

Сума 
сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

3 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

2. ПрАТ «Київстар» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

3 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

3.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 3, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

3 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 
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- за лотом № 4 було визнано 3 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 
сплатило 3 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами 

Сума 
сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

4 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

2. ПрАТ «Київстар» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

4 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

3.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 3, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

4 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

 
- за лотом № 5 було визнано 3 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 

сплатило 3 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами 

Сума 
сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

5 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 
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2. ПрАТ «Київстар» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

5 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

3.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 3, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

5 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

 
- за лотом № 6 було визнано 3 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 

сплатило 3 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами 

Сума 
сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

6 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

2. ПрАТ «Київстар» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

6 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

3.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 3, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

6 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 
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- за лотом № 7 було визнано 3 суб’єктів господарювання, тендерні гарантії 
сплатило 3 претенденти, не сплатило 0 претендентів, а саме: 

№ 
з/п 

Суб'єкт 
господарювання 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
претендентами 

Сума 
сплаченої 
тендерної 

гарантії, грн. 
(або відмітка 
про несплату) 

регіони 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
реєстр. номер 1, 

21.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

7 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

2. ПрАТ «Київстар» 
реєстр. номер 2, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

7 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

3.  ТОВ «лайфселл» 
реєстр. номер 3, 

22.12.2017 
 

Всі 
регіони 
України 

7 

28 600 020,00 
(двадцять 
вісім 
мільйонів 
шістсот тисяч 
двадцять) грн. 

 
ВИСТУПИЛИ: Животовський О.М., голова комісії висловив 

нижчезазначені пропозиції. 
 
ПРОПОЗИЦІЇ: 
1. Визнати учасниками тендера претендентів, які сплатили тендерні 

гарантії. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ: 
1. За лотом № 1: 
1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 

учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
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тендера учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 2 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 
 
2. За лотом № 2: 
1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 

учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 
тендера 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 10 0 

3.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 3 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 
 
3. За лотом № 3: 
1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 

учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 
тендера 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 10 0 
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3.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 3 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 
 
4. За лотом № 4: 
1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 

учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 
тендера 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 10 0 

3.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 3 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 

 
5. За лотом № 5: 
1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 

учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 
тендера 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 10 0 

3.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 3 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 

 
6. За лотом № 6: 
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1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 
учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 
тендера 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 10 0 

3.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 3 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 

 
7. За лотом № 7: 
1) Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів 

учасниками тендера: 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний 

номер 
повідомлення 

Кількість 
голосів за 
визнання 
учасником 
тендера 

Кількість 
голосів за 
відмову у 
визнанні 
учасником 
тендера 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 
21.12.2017, 

реєстр. номер 1 
 

10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 10 0 

3.  ТОВ «лайфселл» 
22.12.2017, 

реєстр. номер 3 
 

10 0 

2) Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» – 10,   «ПРОТИ» –  0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
1) Визнати учасниками тендера за лотом № 1 - 2 суб’єктів 

господарювання, а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 
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1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 

2.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

2) Визнати учасниками тендера за лотом № 2 -3 суб’єктів господарювання, 
а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 

2. ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

3.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 3 

3) Визнати учасниками тендера за лотом № 3 - 3 суб’єктів 
господарювання, а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 

2. ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

3.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 3 

4) Визнати учасниками тендера за лотом № 4 - 3 суб’єктів 
господарювання, а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 

2. ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

3.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 3 

5) Визнати учасниками тендера за лотом № 5 - 3 суб’єктів 
господарювання, а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 
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2. ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

3.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 3 

6) Визнати учасниками тендера за лотом № 6 - 3 суб’єктів 
господарювання, а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 

2. ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

3.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 3 

7) Визнати учасниками тендера за лотом № 7 - 3 суб’єктів 
господарювання, а саме: 

№ 
з/п Суб'єкт господарювання 

Дата реєстрації, 
реєстраційний номер 

повідомлення 

1. ПрАТ «ВФ Україна» 21.12.2017, 
реєстр. номер 1 

2. ПрАТ «Київстар» 22.12.2017, 
реєстр. номер 2 

3.  ТОВ «лайфселл» 22.12.2017, 
реєстр. номер 3 

 
Протокол складено в одному примірнику. 
 

 
Голова комісії 

 
____________________ 

 
О.М. ЖИВОТОВСЬКИЙ 
 

Члени комісії:   

  
____________________ 

 
В.П. ГРЕСЬКО 

  
 
____________________ 

 
О.А. БІСЮК 

  
 
____________________ 

 
О.І. СКЛЯРОВ 

  
 
____________________ 

 
В.Є. ЛАГОШИН  
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____________________ 

 
С.В. ДЗЮБА  

  
 
____________________ 

 
В.Г. ВОЛОДІН  

  
 
____________________ 

 
 
М.С. СОКИРКО 

  
 
____________________ 

 
Н.О. ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА 

 
 
Секретар комісії 

 
 
____________________ 

 
 
Є.О. БАКІРОВ 

 


