
Інформація щодо результатів державного нагляду 

в галузі зв’язку за ІV квартал 2020 року 
(станом на 31.12.2020) 

 

 Результати проведених заходів державного нагляду 

за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій та  

користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах  

радіочастот загального користування 
 

 

У четвертому кварталі 2020 року державний нагляд за ринком 

телекомунікацій та користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах 

радіочастот загального користування (далі – РЧР) здійснювався 

уповноваженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), посадовими особами шляхом 

проведення позапланових перевірок. 

 

Згідно з рішеннями НКРЗІ від 26.11.2019 № 568 «Про затвердження 

річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 

рік» та від 15.09.2020 № 351 «Про затвердження Плану перевірок 

користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот 

загального користування на четвертий квартал 2020 року» у четвертому 

кварталі 2020 року сплановано проведення 3 планових перевірок суб’єктів 

ринку телекомунікацій та 2 планових перевірок користувачів радіочастотного 

ресурсу України. Вказані перевірки не відбулись у зв’язку з вимогами Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню 

і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та з урахуванням статті 

29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами). План 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах 

радіочастот загального користування на четвертий квартал 2020 року 

скасовано рішенням НКРЗІ від 08.12.2020 № 481. 

 
Позапланові перевірки проводилися за рішеннями НКРЗІ, прийнятими на 

підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання їх законних прав, з метою перевірки виконання розпоряджень 

чи приписів про усунення виявлених порушень та на підставі письмових 
звернень про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних 

документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України. 
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№ Підстави для проведення позапланової перевірки користувачів 

радіочастотного ресурсу України 

Кількість 

перевірок 

1. - Письмові звернення про порушення законодавства, стандартів та інших 
нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом 
України (Державна податкова служба України); 
 - Перевірка виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених 
порушень. 
 

1 

 
№ Підстави для проведення позапланової перевірки суб’єктів ринку 

телекомунікацій України 
Кількість 
перевірок 

1. Обґрунтовані звернення фізичних осіб про порушення суб’єктом 
господарювання їх законних прав. 

1 

 

Протягом четвертого кварталу 2020 року проведено 1 позапланову 

перевірку користувача РЧР України та 1 позапланову перевірку суб’єкта 

ринку телекомунікацій.  

 
З метою виявлення та припинення порушень законодавства в галузі 

зв'язку та відповідно до Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною 

поліцією України, який затверджений рішенням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 
27.02.2018 № 117, наказом Міністерства внутрішніх справ України 27.02.2018 

№ 147 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.03.2018 за № 

325/31777, уповноваженими НКРЗІ посадовими особами взято участь у 
проведенні 119 заходів з виявлення та припинення порушення законодавства в 

галузі зв’язку, які були спрямовані на виявлення та припинення роботи 

радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) та/або випромінювальних пристроїв (далі 
– ВП), що працюють без дозволів на експлуатацію (далі – НДП), та власники 

яких не встановлені.  

 

Види заходів 

Суб'єкти перевірки/Кількість заходів 

Суб’єкти ринку 
телекомунікацій 

Користувачі РЧР 
України 

Планові перевірки 0 0 

Позапланові перевірки 1 1 

Участь у проведенні заходів з виявлення та припинення 
порушення законодавства в галузі зв’язку 

119 

Кількість протоколів про адміністративні 
правопорушення, складених за результатами заходів 
державного нагляду та за результатами участі у 
проведенні заходів з виявлення та припинення порушення 
законодавства в галузі зв’язку 

14 

 
За результатами проведених перевірок у 2 перевірках виявлено 

порушення вимог законодавства в галузі зв’язку, що складає 100% від 
загальної їх кількості. 
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Порушення вимог законодавства, які виявлено за результатами 
державного нагляду: 

 
1. Законодавства у сфері телекомунікацій - 2, у тому числі: 

 

Порушення вимог законодавства у сфері телекомунікацій 

№ Види порушень 
Кількість 
виявлених 

порушень 

Відсоток 

виявлених 
порушень, 

% 
 

1. 
Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних 
послуг 

2 100 

 
Всього: 
 

2 100 

 

2. Ліцензійних умов користування РЧР України - 2, у тому числі: 
 

Порушення вимог ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України 

№ Види порушень 

Кількість 

виявлених 
порушень 

Відсоток 

виявлених 
порушень,  

% 

1. 
Не виконання розпорядження про усунення порушень умов 
ліцензії 

1 50 

2. 
Не в повному обсязі здійснюється сплата за користування 
радіочастотним ресурсом України  

1 50 

 Всього: 2 100 

 

За результатами заходів державного нагляду, а також участі у заходах з 
виявлення та припинення порушення законодавства в галузі зв’язку, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами до суб'єктів ринку 

телекомунікацій та користувачів РЧР застосовувались санкції 
адміністративного впливу. Всього складено 14 протоколів про вчинення 

адміністративних правопорушень відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП): 
 

Виявлені порушення, за які передбачена 

відповідальність згідно КУпАП 

Стаття 

КУпАП 

Кількість 

протоколів 

Відсоток 

% 

Порушення умов і правил, що регламентують 
діяльність у сфері телекомунікацій та користування 
радіочастотним ресурсом України, передбачену 
ліцензіями, дозволами 

145 2 14 

Порушення правил реалізації, експлуатації РЕЗ та 
ВП, а також користування радіочастотним 
ресурсом України 
 

146 11 79 

Невиконання законних вимог НКРЗІ 188-7 1 7 

Всього 14 100 
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Уповноваженими НКРЗІ посадовими особами у четвертому кварталі 2020 

року за результатами розгляду справ за складеними протоколами про 

адміністративне правопорушення (статті 145, 188-7 КУпАП) винесено 2 
постанови про накладення на посадових осіб адміністративних стягнень у 

вигляді штрафів на загальну суму 23800 грн. 

За результатами розгляду 4 справ про адміністративні правопорушення за 
статтею 146 КУпАП (у тому числі, направлених у попередніх періодах) судами 

призначено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 2890 

грн. Також, судом прийнято 1 рішення про закриття справи з оголошенням 
усного зауваження. 
 

Результати участі у проведенні заходів з виявлення та припинення 

порушення законодавства в галузі зв’язку: 
 

Результативність Кількість 

Кількість РЕЗ НДП, по яким проведено заходи щодо припинення їх 
роботи 

119 

Припинено роботу РЕЗ НДП  39 

Кількість РЕЗ, роботу яких не зафіксовано 
 

50 

Складено протоколів про адміністративні правопорушення 
 

4 

 

З метою приведення діяльності суб'єктів ринку телекомунікацій та 
користувачів РЧР України до вимог законодавства, суб’єктам 

господарювання направлялися листи щодо усунення виявлених порушень, а 

також, при наявності підстав, інформація направлялася до ДП УДЦР та 
Генерального штабу Збройних сил України. Всього у четвертому кварталі 

2020 року направлено 115 листів, з них: 

суб’єктам господарювання – 76;  
ДП УДЦР – 37; 

СБУ – 1; 

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення – 1. 
 


