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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  1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
засідання тендерної комісії з визначення учасників торгів «з голосу» 
у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним 
ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний 

рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот  1710-1785 МГц, 
1805-1880 МГц у всіх регіонах України 

 
м. Київ                  «02» березня 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  
Порядок денний: 
1. Визнання учасників тендера на отримання ліцензій на користування 

радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології 
«Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот  
1710-1785 МГц, 1805-1880  МГц (далі – тендер) у всіх регіонах України 
учасниками торгів «з голосу» та визначення початкових цін торгів «з 
голосу». 

2. Щодо визначення часу і місця проведення торгів «з голосу». 
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1. СЛУХАЛИ: Бакірова Є.О., секретаря комісії про: 
результати розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями 

учасників тендера за лотами №№ 1–3 та відсутність правових підстав для 
проведення торгів «з голосу» за цими лотами у зв’язку з тим, що участь у 
тендері за лотами №№ 1–3 беруть лише по одному учаснику – суб’єкта 
конверсії, якими внесено цінові пропозиції в розмірах, встановлених 
розділом IV Умов тендера на отримання ліцензій на користування 
радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології 
«Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот 
1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 
21.12.2017 № 661 (далі – умови тендеру); 

результати розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями 
учасників тендера за лотами №№ 4–6; 

результати оцінки документів, наданих учасниками в конвертах, за 
лотами №№ 4–6 та про визначення відповідності цінових пропозицій за цими 
лотами умовам тендеру. 

У результаті розгляду встановлено, що: 
ЗА ЛОТОМ № 4 розпечатано 6 конвертів (по 3 других та 3 третіх 

конверти) з тендерними пропозиціями від 3 учасників тендера, а саме: 

№ 
з/п Учасник 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
учасниками 

Цінова 
пропозиція 
учасника 

регіон 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1 
ТОВ 
«лайфселл» 

реєстр. номер 1, 
22.01.2018  

всі регіони 
України 4 266 000 000,00 

2 
ПрАТ «ВФ 
Україна» 

реєстр. номер 2, 
23.01.2018  

всі регіони 
України 4 270 000 000,00 

3 
ПрАТ 
«Київстар» 

реєстр. номер 3, 
26.01.2018  

всі регіони 
України 4 271 625 067,00 

ЗА ЛОТОМ № 5 розпечатано 4 конверти (по 2 других та 2 третіх 
конверти) з тендерними пропозиціями від 2 учасників тендера, а саме: 

№ 
з/п Учасник 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
учасниками 

Цінова 
пропозиція 
учасника 

регіон 
обслугову-
вання 

номер 
лота 
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1 
ПрАТ «ВФ 
Україна» 

реєстр. номер 2, 
23.01.2018  

всі регіони 
України 5 265 000 000,00 

2 
ПрАТ 
«Київстар» 

реєстр. номер 3, 
26.01.2018  

всі регіони 
України 5 265 000 000,00 

ЗА ЛОТОМ № 6 розпечатано 6 конвертів (по 3 других та 3 третіх 
конверти) з тендерними пропозиціями від 3 учасників тендера, а саме: 

№ 
з/п Учасник 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
учасниками 

Цінова 
пропозиція 
учасника 

регіон 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1 
ТОВ 
«лайфселл» 

реєстр. номер 1, 
22.01.2018  

всі регіони 
України 6 266 000 000,00 

2 
ПрАТ «ВФ 
Україна» 

реєстр. номер 2, 
23.01.2018  

всі регіони 
України 6 266 000 000,00 

3 
ПрАТ 
«Київстар» 

реєстр. номер 3, 
26.01.2018  

всі регіони 
України 6 271 625 067,00 

ВИСТУПИЛИ: Животовський О.М., голова комісії висловив 
нижчезазначені пропозиції. 

ПРОПОЗИЦІЇ: 
За результатами розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями 

та вивчення тендерних документів визнати учасниками торгів «з голосу» за 
лотами №№ 4–6  суб'єктів господарювання, які виконали всі умови тендера, 
та визначити початкові ціни торгів «з голосу» за відповідними лотами. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ: 
1. Результати голосування щодо визнання учасниками торгів                     

«з голосу» учасників тендера та визначення початкових цін торгів «з голосу» 
за лотами №№ 4–6: 

ЗА ЛОТОМ № 4: 

№ 
з/п Учасник тендера Цінова пропозиція 

учасника 

Кількість голосів членів 
комісії 

визнати 
учасником 
торгів  

«з голосу» 

не 
допускати  
до торгів  
«з голосу» 
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1 ТОВ «лайфселл» 266 000 000,00 10 0 

2 ПрАТ «ВФ Україна» 270 000 000,00 10 0 

3 ПрАТ «Київстар» 271 625 067,00 10 0 

Початкова ціна торгів «з голосу» 271 625 067,00 грн. 
Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» - 10; «ПРОТИ» - 0. 
ЗА ЛОТОМ № 5: 

№ 
з/п Учасник тендера Цінова пропозиція 

учасника 

Кількість голосів членів 
комісії 

визнати 
учасником 
торгів  

«з голосу» 

не 
допускати  
до торгів  
«з голосу» 

1 ПрАТ «ВФ Україна» 265 000 000,00 10 0 

2 ПрАТ «Київстар» 265 000 000,00 10 0 

Початкова ціна торгів «з голосу» 265 000 000,00 грн. 
Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» - 10; «ПРОТИ» - 0. 
ЗА ЛОТОМ № 6: 

№ 
з/п Учасник тендера Цінова пропозиція 

учасника 

Кількість голосів членів 
комісії 

визнати 
учасником 
торгів  

«з голосу» 

не 
допускати  
до торгів  
«з голосу» 

1 ТОВ «лайфселл» 266 000 000,00 10 0 

2 ПрАТ «ВФ Україна» 266 000 000,00 10 0 

3 ПрАТ «Київстар» 271 625 067,00 10 0 

Початкова ціна торгів «з голосу» 271 625 067,00 грн. 
Результати голосування за пропозиції: 
«ЗА» - 10; «ПРОТИ» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 
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Визнати учасниками торгів «з голосу»: 

№ 
з/п 

Учасник 
тендера 

Реєстраційний 
номер 

повідомлення, 
дата реєстрації 

Заявлені 
учасниками 

Цінова 
пропозиція 
учасника 

регіон 
обслугову-
вання 

номер 
лота 

1 
ТОВ 
«лайфселл» 

реєстр. номер 1, 
22.01.2018  

всі регіони 
України 4 266 000 000,00 

2 
ПрАТ  
«ВФ Україна» 

реєстр. номер 2, 
23.01.2018 

всі регіони 
України 4 270 000 000,00 

3 ПрАТ 
«Київстар» 
 

реєстр. номер 3, 
26.01.2018 

всі регіони 
України 4 271 625 067,00 

4 
ПрАТ  
«ВФ Україна» 

реєстр. номер 2, 
23.01.2018 

всі регіони 
України 5 265 000 000,00 

5 
ПрАТ 
«Київстар» 
 

реєстр. номер 3, 
26.01.2018 

всі регіони 
України 5 265 000 000,00 

6 
ТОВ 
«лайфселл» 

реєстр. номер 1, 
22.01.2018  

всі регіони 
України 6 266 000 000,00 

7 
ПрАТ  
«ВФ Україна» 

реєстр. номер 2, 
23.01.2018 

всі регіони 
України 6 266 000 000,00 

8 
ПрАТ 
«Київстар» 
 

реєстр. номер 3, 
26.01.2018 

всі регіони 
України 6 271 625 067,00 

Визначити початкові ціни торгів «з голосу»*: 
№ 
з/п номер лота Початкова ціна торгів «з голосу», грн. 

1 4 271 625 067,00 

2 5 265 000 000,00 

3 6 271 625 067,00 

* Початкова ціна торгів «з голосу» буде оголошена на початку торгів «з 
голосу» за відповідним лотом враховуючи пункт 9 розділу VIII умов тендеру. 

 
2. СЛУХАЛИ: Бакірова Є.О., секретаря комісії про: 
те, що умовами тендеру зазначено, що час і місце проведення торгів «з 

голосу» визначається тендерною комісією, про що інформуються учасники 
торгів «з голосу», зокрема шляхом опублікування на офіційній сторінці 
НКРЗІ в мережі Інтернет; 
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опрацьований можливий варіант приміщення, придатного для 
проведення торгів «з голосу», зокрема, приміщення державного 
підприємства «Український державний центр радіочастот», розташоване за 
адресою м. Київ, проспект Перемоги, 151, та забезпечено укладення 
відповідного договору між НКРЗІ та УДЦР. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ: провести торги «з голосу» за згодою та на договірних 
засадах з державним підприємством «Український державний центр 
радіочастот» 06.03.2018 та визначити: 

часом початку засідання тендерної комісії - 16.00; 
місцем проведення засідання тендерної комісії - приміщення 

державного підприємства «Український державний центр радіочастот», 
розташоване за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 151; - 

а також поінформувати про вказане учасників торгів «з голосу», 
зокрема шляхом опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі 
Інтернет відповідного оголошення. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ: 
1) Результати голосування щодо проведення торгів «з голосу» за 

згодою та на договірних засадах з державним підприємством «Український 
державний центр радіочастот» 06.03.2018 та визначення: 

часом початку засідання тендерної комісії - 16.00; 
місцем проведення засідання тендерної комісії - приміщення 

державного підприємства «Український державний центр радіочастот», 
розташоване за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 151; - 

а також інформування про вказане учасників торгів «з голосу», зокрема 
шляхом опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет 
відповідного оголошення. 
№ 
з/п 

Кількість голосів за підтримання 
пропозиції 

Кількість голосів за не 
підтримання пропозиції 

1 10 0 

2) Результати голосування за пропозицію Бакірова Є.О., секретаря 
комісії: «ЗА» - 10, «ПРОТИ» - 0. 

 
 

ВИРІШИЛИ: провести торги «з голосу» за згодою та на договірних 
засадах з державним підприємством «Український державний центр 
радіочастот» 06.03.2018 та визначити: 

часом початку засідання тендерної комісії - 16.00; 
місцем проведення засідання тендерної комісії - приміщення 

державного підприємства «Український державний центр радіочастот», 
розташоване за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 151; - 

а також поінформувати про вказане учасників торгів «з голосу», 
зокрема шляхом опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі 
Інтернет відповідного оголошення. 
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Протокол складено в одному примірнику. 
 

 
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 

 


