
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ 

КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

ПОСТАНОВА 

13.07.2022  № 104 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

28 липня 2022 р. 

за № 844/38180 

Про затвердження форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо 

додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку 

№ 137 від 03.08.2022} 

Відповідно до статей 13, 54, 70, 78 Закону України «Про електронні комунікації», Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити такі, що додаються: 

форму акта про проведення позапланової перевірки додержання вимог законодавства про 

електронні комунікації та радіочастотний спектр; 

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв'язку № 137 від 03.08.2022} 

форму акта про встановлення факту незаконної передачі або надання в користування 

індивідуальних прав користування радіочастотним спектром іншій юридичній або фізичній особі; 

форму акта про повторну невмотивовану відмову користувача радіочастотного спектра у 

проведенні перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань 

використання радіочастотного спектра; 

форму акта про повторне порушення користувачем радіочастотного спектра умов ліцензії та/або 

інших обов’язків, передбачених статтею 49 Закону України «Про електронні комунікації»; 

форму акта про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу; 

форму акта про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу про усунення порушень 

умов, зазначених у радіочастотному присвоєнні, чи умов, що застосовуються до прав користування 
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радіочастотним спектром відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», у тому числі 

неусунення радіозавад; 

форму акта про повторне порушення користувачем ресурсу нумерації вимог, визначених статтею 

79 Закону України «Про електронні комунікації»; 

форму акта про невиконання вимог розпорядження національного регулятора про усунення 

порушень умов користування ресурсом нумерації відповідно до статті 79 Закону України «Про 

електронні комунікації»; 

форму акта про повторну невмотивовану відмову користувача ресурсу нумерації у проведенні 

перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань користування 

ресурсом нумерації. 

2. Департаменту державного нагляду в установленому порядку подати цю постанову на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

Голова О. Животовський 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про проведення позапланової перевірки додержання вимог законодавства про електронні 

комунікації та радіочастотний спектр 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про встановлення факту незаконної передачі або надання в користування індивідуальних прав 

користування радіочастотним спектром іншій юридичній або фізичній особі 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про повторну невмотивовану відмову користувача радіочастотного спектра у проведенні 

перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань використання 

радіочастотного спектра 

{Форма акта із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв'язку № 137 від 03.08.2022} 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про повторне порушення користувачем радіочастотного спектра умов ліцензії та/або інших 

обов’язків, передбачених статтею 49 Закону України «Про електронні комунікації» 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 
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регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу про усунення порушень умов, 

зазначених у радіочастотному присвоєнні, чи умов, що застосовуються до прав користування 

радіочастотним спектром відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», у тому 

числі неусунення радіозавад 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про повторне порушення користувачем ресурсу нумерації вимог, визначених статтею 79 Закону 

України «Про електронні комунікації» 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про невиконання вимог розпорядження національного регулятора про усунення порушень 

умов користування ресурсом нумерації відповідно до статті 79 Закону України «Про електронні 

комунікації» 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 
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поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 104 

АКТ 

про повторну невмотивовану відмову користувача ресурсу нумерації у проведенні перевірки 

регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань користування ресурсом 

нумерації 

{Форма акта із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв'язку № 137 від 03.08.2022} 
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