
Пропозиції щодо здійснення НКРЗІ
роботи із профілактики та припинення
діяльності у сфері телекомунікацій

суб’єктів господарювання та фізичних
осіб, не внесених до Реєстру
операторів, провайдерів

телекомунікацій



Ст. 3 ЗУ “Про звернення
громадян”:
Під зверненнями громадян слід
розуміти викладені в письмовій
або усній формі пропозиції
(зауваження), заяви (клопотання) і
скарги.
Частина 3 статті 19-1 ЗУ «Про
телекомунікації» та частина 7 ст.18 
ЗУ «Про радіочастотний ресурс
України»:
Позапланові перевірки
проводяться за рішенням НКРЗІ, 
щодо питань, зазначених у цих
рішеннях. 
Рішення про проведення
позапланової перевірки
приймається:
на підставі письмового звернення
про порушення законодавства, 
стандартів та інших нормативних
документів у сфері телекомунікацій
та користування РЧР

Письмові
звернення

Звернення, 
що надані в
усній та ел. 

формі

Звернення
громадян, 
юридичних

або
фізичних

осіб

Реклама

Інформація з
відкритих

джерел, в т.ч. з
мережі
Інтернет
Усне

повідомлення, 
в т.ч. по
телефону

Джерела
отримання

інформації щодо
фактів діяльності
НЕЗАРЕЄСТРО-
ВАНИХ суб’єктів, 
за якими можуть
бути проведені

заходи
державного
нагляду.

Існуюча ситуація



Заходи НКРЗІ по запобіганню діяльності у сфері
телекомунікацій суб’єктів господарювання та фізичних
осіб, не внесених до Реєстру операторів, провайдерів

телекомунікацій
• Проведення роз’яснювальної роботи
стосовно недопущення незаконної діяльності, 
в т.ч. шляхом розміщення інформації на
офіційному веб-сайті НКРЗІ.

• Оприлюднення результатів проведених
заходів державного нагляду та притягнення
до відповідальності суб’єктів господарювання
за порушення законодавства
(відповідальність за порушення повинна бути
невідворотною).

Існуюча ситуація



Суб’єкт відомий Суб’єкт невідомий

Звернення до ДФС щодо стягнення
незаконно отриманого прибутку

Звернення до ОВС
МВС для

встановлення
суб’єкта

Спільні заходи: 
1) встановлення власника РЕЗ; 
2) припинення роботи НДП;

Заходи НКРЗІ з припинення незаконної діяльності

Оператори, 
провайдери

телекомунікацій, 
користувачі РЧР

Суб’єкт не внесений
до Реєстру
операторів, 
провайдерів

телекомунікацій

Проведення
позапланової
перевірки

Частина 2 статті 75 ЗУ «Про телекомунікації»: Прибуток, отриманий оператором, провайдером телекомунікацій
внаслідок діяльності без повідомлення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, та/або ліцензії, дозволу на використання номерного ресурсу, порушення встановлених
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, тарифів, 
вилучається в судовому порядку і спрямовується до Державного бюджету України. 
Частина 4 статті 58 ЗУ «Про радіочастотний ресурс України»: Дохід (за винятком сплачених податків, зборів
(обов'язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним
ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або
випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до
Державного бюджету України.

Існуюча ситуація



1. Листування з Державною фіскальною
службою України в 2015 році:

Існуюча ситуація

0510

Всього

035

ІІ. За результатами заходів державного нагляду

025

І. За інформацією, отриманою від УДЦР

Вжито заходівОтримано
відповідей

Направлено
листів



2. Листування з органами внутрішніх
справ:

Існуюча ситуація

0

Встановлення
власників

незаконно діючих
РЕЗ та ВП

62

Встановлено
власників РЕЗ, 

ВП (НДП)

Короткий зміст
листування

Направлено
листів
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Сума адміністративних стягнень за
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за 2012 – 2015 роки
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Проблемні питання
• При виявленні НДП, власника якого не встановлено, 
законодавством фактично не регламентується процедура
припинення його роботи.

• Ускладнено доступ до об ’ єктів, на яких розміщено
засоби зв’язку, РЕЗ та ВП, що працюють з порушенням
вимог законодавства.

• Нормативно-правовий акт, який регламентує взаємодію
НКРЗІ, УДЦР та ОВС МВС потребує актуалізації.

• Не реалізована норма, визначена п.7 ч.3 ст.19 ЗУ «Про
телекомунікації» та п.8 ч.4 ст.18 ЗУ «Про радіочастотний
ресурс України» щодо отримання від операторів, 
провайдерів телекомунікацій та користувачів РЧР
необхідних документів та інформації з метою розгляду
звернень фізичних та юридичних осіб, а також видачі в
установленому порядку приписів за результатами
розгляду звернень.

Існуюча ситуація



Заходи НКРЗІ, вжиті для вдосконалення
нормативно-правової бази

Рішенням НКРЗІ № 120 від 03.03.2015 внесено зміни до Порядку виконання
робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот
загального користування
(в т.ч. щодо ідентифікаці РЕЗ НДП).

Рішенням НКРЗІ № 68 від 03.02.2015 прийнято за основу проект рішення НКРЗІ
“Про затвердження Порядку видання приписів за результатами розгляду
звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ”
(за результатами публічного обговорення не підтримується прийняття
зазначеного Порядку УСПП, Американською Торгівельною Палатою в Україні, 
ТЕЛАС, ПАТ “Укртелеком”, та ін. ).

Рішенням НКРЗІ від 15.11.2012  № 589 схвалено Проект рішення НКРЗІ «Про
затвердження Інструкції про порядок взаємодії НКРЗІ, Державного підприємства
«Український державний центр радіочастот» та підрозділів органів внутрішніх
справ України з питань виявлення та припинення порушень законодавства
суб'єктами, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, інформатизації
та користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот
загального користування без дозвільних документів (реєстрації)»
(проект рішення не було погоджено Державною службою України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва за пропозицією УСПП).



Заходи, що вживаються НКРЗІ
• У сфері телекомунікацій:  розроблено проект Закону
України “Про електронні комунікації” (схвалено
рішенням НКРЗІ від 23.06.2015 № 324 та направлено на
погодження до органів виконавчої влади).

• У сфері користування РЧР: розроблено проект Закону
України Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту інтересів держави, споживачів
телекомунікаційних послуг та удосконалення державного
регулювання у сфері користування радіочастотним
ресурсом України
(на засіданні Верховної Ради 14.07.2015 проект не
підтримано).

• У сфері надання послуг поштового зв’язку: 
доопрацьовано та схвалено проект Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про поштовий зв’язок”.



Суб’єкт відомий Суб’єкт невідомий

Заходи державного
нагляду

Звернення до ОВС
МВС для

встановлення суб’єкта

Пропозиції НКРЗІ
Проект ЗУ “Про електронні комунікації”

Позов до суду щодо стягнення
незаконно отриманого

прибутку

Позов до суду щодо
припинення діяльності
юридичних осіб, або

підприємницької діяльності
фізичних осіб



Пропозиції щодо внесення змін до Закону України
“Про радіочастотний ресурс України”

(Законопроект 1888. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів
телекомунікаційних послуг та удосконалення державного регулювання у

сфері користування радіочастотним ресурсом України»)
• Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України
• 4. При здійсненні державного нагляду уповноважені національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та уповноважені посадові
особи Генерального штабу Збройних Сил України мають право:

• 3) у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання приписи про
усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, в тому числі
з вимогою зупинення, припинення експлуатації радіоелектронного засобу або
випромінювального пристрою;

• 5) у разі експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, 
радіочастотне присвоєння для якого відсутнє в Реєстрі присвоєнь радіочастот, 
надавати припис про зупинення, припинення експлуатації незаконно діючого
радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою. У разі виявлення
порушень умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та/або технічних
характеристик присвоєнь радіочастот при експлуатації радіоелектронного засобу
або випромінювального пристрою вживати відповідних заходів щодо усунення
зазначених порушень



Пропозиції:

НКРЗІВнести зміни до Закону України
“Про радіочастотний ресурс України”

Визначити порядок припинення незаконної
роботи РЕЗ та ВП НДП

НКРЗІ, ОВС
МВС

Підвищення ефективності взаємодії з ОВС
МВС
(ст.2 Закону України “ Про міліцію ”)

Забезпечити реалізацію механізму встановлення
порушників законодавства у сфері
телекомунікацій та користування РЧР

НКРЗІ, ДФС
Передбачено в проекті Закону України
“Про електронні комунікації ”
(частина 2 ст. 83)

Забезпечити реалізацію механізму вилучення
прибутку, отриманого в результаті незаконної
діяльності

НКРЗІ

Передбачено в проекті Закону України
“Про електронні комунікації ” (частина 3 
статті 83).
Внести відповідні зміни до Закону України
“Про радіочастотний ресурс України ” та
КУпАП

Запровадити дієві санкції за порушення вимог
законодавства про телекомунікації та
користування РЧР

НКРЗІ

Передбачено в проекті Закону України
“Про електронні комунікації ”
(частина 1 ст.1, пункт 22 частини 1ст. 25, 
частина 1 ст.30)

Законодавчо забезпечити право здійснення
перевірок суб’єктів, які не внесені до Реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій та не
мають відповідних ліцензій та/або дозволів

Оператори, 
провайдери
телекомунікації, 
НКРЗІ

Надання операторами, провайдерами
відповідних письмових звернень до НКРЗІ

Активізувати роботу щодо виявлення суб’єктів, 
які здійснюють діяльність у сфері
телекомунікацій та користування РЧР, але не
не внесені до Реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій та не мають відповідних
ліцензій та/або дозволів

ВиконавціШляхи вирішенняПропозиції



Дякую за увагу!



Результати проведення спільних заходів
за 2012 рік
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Результати проведення спільних заходів
за 2013 рік
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Результати проведення спільних заходів
за 2014 рік
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Результати проведення спільних заходів
за 2015 рік
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