
 Додаток 4  

до рішення Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку «Про доручення 

державному підприємству «Український державний 

центр радіочастот» щодо присвоєння радіочастот» 

 

 

Дані форми повідомлення 

про початок експлуатації радіообладнання 
 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

(СУБ'ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ) 
Юридична особа 

або Фізична особа – підприємець* 

або Фізична особа – громадянин* 

 

Найменування юридичної особи 

або прізвище, ім’я, по батькові* 

 

Код згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків1 

 

* ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ: 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому 

обсязі: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина 

України (стаття 8 Закону України «Про електронні комунікації») та передачу їх до Автоматизованої інформаційної системи управління 

радіочастотним спектром державного підприємства «Український державний центр радіочастот» відповідно до Закону України «Про 

електронні комунікації»; доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця баз персональних даних у разі отримання 

запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей 

про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних») 
 

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПРАВ 

КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ СПЕКТРОМ РАДІООБЛАДНАННЯ, 

ЯКЕ ВВОДИТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
 Номер Розрахунку ЕМС РО 

або 

Номер запланованого 

присвоєння радіочастоти 

Дата 

Радіообладнання, експлуатується відповідно до 

технічних та експлуатаційних умов присвоєння 

радіочастоти, визначених: 

- у Розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС) 

радіообладнання (РО) 

або 

- у типових умовах електромагнітної сумісності 

(переліку радіотехнологій, радіообладнання), для яких 

присвоєння здійснюється без розрахунку ЕМС РО 

  

  

  

  

  

  

  

Дотримано вимоги законодавства щодо захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань у заявленому місці експлуатації радіообладнання; 

Виконано умови, що застосовуються до прав користування радіочастотним 

спектром, визначені частиною першою статті 47 Закону України «Про електронні 

комунікації»; 

Усі відомості, подані в Повідомленні, достовірні й повні. 

Цим підтверджую, що всі умови цього Повідомлення будуть дотримані протягом 

всього заявленого строку експлуатації радіообладнання. 

                                                 
1 для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті зазначається серія та номер паспорта громадянина 

України 



 

Декларація підписується суб’єктом звернення (або від його імені уповноваженою особою)** із 

застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) із кваліфікованою відміткою часу 
** при першому звернені надається Документ, який визначає повноваження особи діяти від імені суб'єкта звернення (у випадку 

підписання декларації уповноваженою особою фізичної особи-підприємця, фізичною особою або для юридичної особи іншою особою, ніж зазначена 

в ЄДР) 


