
Інформація щодо результатів державного нагляду 
в галузі зв’язку за ІV квартал 2016 року 

(станом на 30.12.2016) 
 

 Результати проведених заходів державного нагляду 
за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій та  
користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах  

радіочастот загального користування 
 

У четвертому кварталі 2016 року державний нагляд за ринком телекомунікацій та 
користуванням радіочастотним ресурсом України  у смугах радіочастот загального 
користування здійснювався шляхом проведення планових, позапланових перевірок та 
інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та 
усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій та користувачами 
радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування   
(далі – РЧР). 

Планові перевірки проводилися відповідно до Планів перевірок суб’єктів ринку 
телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот 
загального користування на четвертий квартал 2016 року, затверджених рішенням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації (далі – НКРЗІ) від 06.09.2016 № 468. 

Позапланові перевірки проводилися за рішеннями НКРЗІ на підставі матеріалів 
про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства у галузі зв’язку.  

 Спільні заходи представників НКРЗІ, УДЦР та органів внутрішніх справ МВС 
України (далі – спільні заходи), які були спрямовані на виявлення та припинення роботи 
радіоелектронних засобів, які працюють без дозволів на експлуатацію (далі – НДП) 
планувалися та проводилися відповідно до Інструкції про порядок взаємодії Державної 
інспекції зв’язку, Українського державного центру радіочастот та органів внутрішніх 
справ України з питань запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в 
галузі зв’язку, яка затверджена рішенням НКРЗ від 10.06.2008 № 1065, наказом 
Міністерства внутрішніх справ України 10.06.2008 № 283 та зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за  № 630/15321.  

Крім того, за результатами опрацювання звернень правоохоронних органів 
посадовими особами НКРЗІ, уповноваженими рішенням НКРЗІ від 01.03.2016 № 112 
складати протоколи про адміністративні правопорушення,складалися протоколи про 
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства про 
телекомунікації та радіочастотний ресурс. 

Протягом четвертого кварталу 2016 року проведено 70  перевірок суб’єктів 
ринку телекомунікацій та користувачів РЧР України, взято участь у проведенні 52 
спільних заходів, а також складено 21 протокол про адміністративні правопорушення 
за результатами розгляду матеріалів, які надійшли від правоохоронних органів та 
УДЦР: 

 

Види заходів 
Суб'єкти перевірки/Кількість заходів 
Суб’єкти ринку 
телекомунікацій 

Користувачі РЧР 
України 

Планові перевірки 27 26 
Позапланові перевірки 6 11 
Участь у проведенні спільних заходів 52 
Кількість протоколів про адміністративні правопорушення, 
складених за результатами розгляду звернень правоохоронних 
органів (згідно рішення НКРЗІ від 01.03.2016 № 112) 

14 

Кількість протоколів про адміністративні правопорушення, 
складених за результатами розгляду матеріалів УДЦР про 
вчинення адміністративних правопорушень (згідно рішення 
НКРЗІ від 01.03.2016 № 112) 

7 
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Не відбулося 9 планових перевірок, з них: 
суб’єктів ринку телекомунікацій – 5 (3 –  у зв’язку з відмовою у допуску комісії 

до перевірки; 1 – у зв’язку з припиненням діяльності; 1 – у зв’язку з відсутністю 
суб’єкта перевірки за місцем реєстрації). 

користувачів радіочастотного ресурсу України – 4 (2 –  у зв’язку з відмовою у 
допуску комісії до перевірки; 1 – у зв’язку з припиненням діяльності; 1 – у зв’язку з 
відсутністю суб’єкта перевірки за місцем реєстрації). 

За результатами проведених перевірок у 59 перевірках виявлено порушення 
вимог законодавства в галузі зв’язку, що складає 84 % від загальної їх кількості. 

Порушення, які виявлено за результатами державного нагляду та участі у 
проведенні спільних заходів: 

 
1. Законодавства у сфері телекомунікацій – 75, 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 16 21 

2. 
Порушення вимог державних і галузевих стандартів, інших 
нормативних документів щодо технічних засобів 
телекомунікацій 

12 16 

3. 
Порушення Правил здійснення діяльності у сфері 
телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до 
Інтернет) 

10 13 

4. Порушення Положення про якість телекомунікаційних послуг 7 10 

5. 

 
Порушення подання ЦОВЗ та національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації, звітів та інформації в обсягах, порядку і 
строки, визначені законодавством 
 

7 10 

6. 
Не повідомлення НКРЗІ про зміни даних, зазначених у заяві 
про включення до реєстру операторів, провайдерів 
телекомунікацій у встановлені законодавством строки 

6 8 

7. 
Встановлення телекомунікаційного обладнання, антен, 
технічного обладнання, без укладення договорів з власниками 
приміщень  

6 8 

8. Порушення умов застосування технічних засобів 
телекомунікацій 6 8 

9. Порушення Положення про вимірювання параметрів 
телекомунікаційних мереж 3 4 

10. 
Порушення Порядку реєстрації абонентів, які отримують 
телекомунікаційні послуги без укладання договору в 
письмовій формі 

1 1 

11. Невиконання законних вимог НКРЗІ 1 1 

 Всього: 75 100 
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2. Ліцензійних умов у сфері телекомунікацій –1:  

Порушення вимог ліцензійних умов у сфері телекомунікацій 

№ Види порушень 
Кількість 
виявлених 
порушень 

Відсоток 
виявлених 

порушень, % 

1. Порушення встановленого нормативно-правовими актами 
порядку маршрутизації трафіку 1 100 

 Всього: 1 100 

 
3. Законодавства про радіочастотний ресурс України -  40,  у тому числі: 

 
Порушення вимог законодавства про радіочастотний ресурс України 

№ Види порушень 
Кількість 
виявлених 
порушень 

Відсоток 
виявлених 
порушень, 

% 

1. Користування радіочастотним ресурсом без дозволів на 
експлуатацію РЕЗ. 38 95 

2. Невиконання законних вимог НКРЗІ 2 5 

 Всього: 40 100 

 
4. Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом  

України -  49,  у тому числі: 
Порушення вимог ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України 

№ Види порушень 
Кількість 
виявлених 
порушень 

Відсоток 
виявлених 
порушень, 

% 

1. Не дотримання термінів початку та повного освоєння 
радіочастотного ресурсу, визначених ліцензією 19 39 

2. 
Не дотримання строку інформування НКРЗІ про початок 
користування та повне освоєння радіочастотного ресурсу за 
ліцензією 

16 33 

3. Здійснення експлуатації РЕЗ без відповідних дозволів на 
експлуатацію  7 14 

4. Невиконання розпорядження про усунення порушень умов 
ліцензії  4 8 

5. 
Користування не визначеними у ліцензії номіналами, смугами 
радіочастот, а  також не використання радіочастотного ресурсу, 
визначеного ліцензією 

1 2 

6. Встановлення (монтаж) РЕЗ без наявності висновків щодо 
електромагнітної сумісності 1 2 

7. Не внесення плати за радіочастотний моніторинг 1 2 

 Всього: 49 100 

 
З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час перевірок порушень 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами було надано 26 приписів про усунення 
порушень законодавства про телекомунікації, 10 приписів про усунення порушень 
законодавства про радіочастотний ресурс України та 14 розпоряджень про усунення 
порушень умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. 
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Департаментом, відповідно до пункту 3.6 Положення про Департамент 

державного нагляду та на підставі результатів проведених заходів державного 
нагляду, підготовлено та подано матеріали для розгляду на засідання НКРЗІ, за 
результатами розгляду яких НКРЗІ було прийнято рішення: 

- про анулювання 3 ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій; 
- про анулювання 7 ліцензій на користування РЧР України; 
- про анулювання 224 дозволів на експлуатацію РЕЗ; 
- про винесення 2 розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов у 

сфері телекомунікацій (з них 1 розпорядження – за результатами розгляду на 
засіданні НКРЗІ проекту рішення про анулювання ліцензії у зв’язку з невиконанням 
вимог розпорядження; рішення про анулювання ліцензії не прийнято, натомість 
вирішено надати додатковий строк на усунення порушень ліцензійних умов у сфері 
телекомунікацій). 

За результатами заходів державного нагляду, участі у проведенні спільних 
заходів, а також за результатами розгляду матеріалів, які надійшли від 
правоохоронних органів та УДЦР, з метою усунення виявлених порушень 
законодавства про телекомунікації та порушень щодо користування радіочастотним 
ресурсом України уповноваженими НКРЗІ посадовими особами до суб'єктів ринку 
телекомунікацій та користувачів РЧР застосовувались санкції адміністративного 
впливу. Всього складено 91 протокол 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 24 26 

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

146 40 44 

Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку 
в мережах загального користування 
 

148-2 17 19 

Використання технічних засобів та обладнання, що 
застосовуються в мережах зв’язку загального 
користування, без документа про підтвердження 
відповідності 

148-4 5 5,5 

Невиконання законних вимог НКРЗІ 188-7 5 5,5 
Всього 91 100 

Уповноваженими НКРЗІ посадовими особами за результатами розгляду справ за 
складеними протоколами про адміністративні правопорушення  (статті  145, 148-2, 148-4, 
188-7 КУпАП) винесено 46 постанов про накладення на посадових осіб суб’єктів ринку 
телекомунікацій та користувачів РЧР України адміністративних стягнень у вигляді 
штрафів на загальну суму 85085 грн., 9 постанов про оголошення усного зауваження 
та 1 постанову про закриття справи у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. 

В результаті застосування уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 
адміністративних стягнень (штрафів) у четвертому кварталі 2016 року до Державного 
бюджету України надійшло 74885 грн. (у тому числі оплата по винесених постановах 
за попередні періоди). 
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За результатами розгляду 28 справ про адміністративні правопорушення за 

статтею 146 КУпАП судами призначено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на 
загальну суму 16511 грн. та прийнято рішення про конфіскацію 25 РЕЗ.  

  Також, судами закрито 3 справи про адміністративні правопорушення за       
ст. 146 КУпАП: 

- 1 – у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної 
відповідальності;  

 - 1 – у зв’язку з відсутністю складу правопорушення; 
 - 1 – справу закрито з оголошенням усного зауваження 
Результати участі у проведенні спільних заходів з метою припинення роботи 

незаконно діючих РЕЗ: 
 

Результативність Кількість 
Кількість РЕЗ НДП, по яким проведено заходи щодо припинення їх 
роботи 52 

Припинено роботу РЕЗ НДП  30 
Складено протоколів про адміністративні правопорушення 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


