
 
 

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 № 6 
засідання тендерної комісії про визнання вказаного в умовах 

тендеру суб’єкта конверсії переможцем 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  

у всіх регіонах України  
 

м. Київ                             «06» 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  
особа, відповідальна за 
зберігання тендерних 
пропозицій: 

 
 
Т.Г. СИНЯВСЬКА 

 
Порядок денний: 

 Визнання вказаного в Умовах 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, затверджених рішенням НКРЗІ 
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від 21.12.2017 № 661 (далі – Умови тендера), суб’єкта конверсії переможцем 
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 за лотами №№ 1-3. 

 
І. Учасником тендера ЗА ЛОТОМ № 1 ТОВ «лайфселл», який 

вказаний в Умовах тендера як суб’єкт конверсії, якому надано право 
отримати лот № 1 (право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 1710-
1725/1805-1820 МГц у всіх регіонах України) за розміром плати, 
встановленим розділом IV Умов тендера, а саме за 795 000 000,00 (сімсот 
дев'яносто п'ять мільйонів) грн. (без урахування фінансування частини 
вартості конверсії радіочастотного ресурсу України за цим лотом), у разі 
дотримання ним інших положень Умов тендера, запропоновано таку цінову 
пропозицію:  

№ 
з/п Учасник тендера Запропонована ціна за лот № 1 

 ТОВ «лайфселл» 795 000 000,00 грн. 
Результати голосування щодо визнання переможцем тендера за лотом 

№ 1 ТОВ «лайфселл»:  
«ЗА» - 10;    «ПРОТИ» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 
1) Переможцем тендера за лотом № 1 визнати 

ТОВ «лайфселл». 
2) Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу відповідно до 

законодавства та Умов тендеру переможцю тендера за лотом № 1 відповідної 
ліцензії. 

 

 
ІІ. Учасником тендера ЗА ЛОТОМ № 2 ПрАТ «Київстар», який 

вказаний в Умовах тендера як суб’єкт конверсії, якому надано право 
отримати лот № 2 (право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 1725-
1750/1820-1845 МГц у всіх регіонах України) за розміром плати, 
встановленим розділом IV Умов тендера, а саме за 1 325 000 000,00 (один 
мільярд триста двадцять п'ять мільйонів) грн., у разі дотримання ним інших 
положень Умов тендера, запропоновано таку цінову пропозицію:  

№ 
з/п Учасник тендера Запропонована ціна за лот № 2 

 ПрАТ «Київстар» 1 325 000 000,00 грн. 
Результати голосування щодо визнання переможцем тендера за лотом 

№ 2 ПрАТ «Київстар»: 
«ЗА» - 10;    «ПРОТИ» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1) Переможцем тендера за лотом № 2 визнати 

ПрАТ «Київстар». 
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2) Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу відповідно до 
законодавства та Умов тендеру переможцю тендера за лотом № 2 відповідної 
ліцензії. 

 

 
ІІІ. Учасником тендера ЗА ЛОТОМ № 3 ПрАТ «ВФ Україна», який 

вказаний в Умовах тендера як суб’єкт конверсії, якому надано право 
отримати лот № 3 (право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 1750-
1770/1845-1865 МГц у всіх регіонах України) за розміром плати, 
встановленим розділом IV Умов тендеру, а саме за 1 060 000 000,00 (один 
мільярд шістдесят мільйонів) грн., у разі дотримання ним інших положень 
Умов тендера, запропоновано таку цінову пропозицію:  

№ 
з/п Учасник тендера Запропонована ціна за лот № 3 

 ПрАТ «ВФ Україна» 1 060 000 000,00 грн. 
Результати голосування щодо визнання переможцем тендера за лотом 

№ 3 ПрАТ «ВФ Україна»:  
«ЗА» - 10;    «ПРОТИ» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 
1) Переможцем тендера за лотом № 3 визнати 

ПрАТ «ВФ Україна». 
2) Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу відповідно до 

законодавства та Умов тендеру переможцю тендера за лотом № 3 відповідної 
ліцензії. 

 
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 
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