
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА 
НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

ОФІЦІЙНЕ УЗАГАЛЬНЕНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ 
стосовно дії дозволів на експлуатацію суднових станцій

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 4 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(НКЕК) здійснює виконання своїх функцій шляхом, зокрема, надання офіційних 
узагальнених роз’яснень у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг поштового зв’язку.

У зв’язку з цим, НКЕК надає офіційне узагальнене роз’яснення стосовно 
дії дозволів на експлуатацію суднових станцій, які видані до 31.12.2021.

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» 
(далі – УДЦР) до 31.12.2021 видавало дозволи на експлуатацію суднової станції 
на обмежений строк (як правило 5-ти років) відповідно до Закону України «Про 
радіочастотний ресурс України» (який втратив чинність 01.01.2022) та Порядку 
надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на 
експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, 
затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.11.2012 № 559, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589 (із 
змінами).

Згідно з пунктом 5 Розділу ХІХ Прикінцеві та перехідні положення 
Закону України «Про електронні комунікації», який набрав чинності з 
01.01.2022, дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів, видані до дня 
набрання чинності цим Законом, та умови цих дозволів набувають статусу 
присвоєння радіочастот. Продовження строку дії таких присвоєнь радіочастот 
здійснюється відповідно до цього Закону.

Рішенням НКЕК від 02.03.2022 № 18 «Про доручення державному 
підприємству «Український державний центр радіочастот» щодо оформлення 
експлуатаційних документів для суднових станцій» УДЦР доручено здійснювати 
оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням 
радіочастотним спектром, для суднових станцій відповідно до Закону України 
«Про електронні комунікації».
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У зв’язку з введенням з 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану 
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 
24.02.2022 № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні» та враховуючи відсутність організаційних і 
технічних умов, необхідних для виконання робіт з оформлення, видачі та 
отримання експлуатаційних документів для суднових станцій, а також з метою 
зменшення небезпеки для життя і здоров’я людей, у тому числі сприяння 
виконання обмежень перебування на вулицях та в інших громадських місцях, 
зокрема у комендантську годину, слід вважати, що дозволи на експлуатацію 
суднових станцій, які були видані УДЦР до набрання чинності Законом 
України «Про електронні комунікації» і термін дії яких закінчився у січні – 
лютому 2022 року, а також в період воєнного стану, продовжують діяти до 
припинення або скасування воєнного стану на відповідній території 
України.

Переоформлення дозволів на експлуатацію суднових станцій на 
експлуатаційні документи для суднових станцій буде здійснюватися після 
припинення або скасування воєнного стану на відповідній території України.

Зазначене роз'яснення  не є нормативно-правовим актом, має лише 
роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм.

Голова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку               Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ


