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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від  №   

 
Київ 

 

Про Порядок користування радіочастотним спектром для потреб 

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних 

держав, представництв міжнародних організацій в Україні та 

військових формувань іноземних держав, що тимчасово 

перебувають на території України, а також для потреб іноземних 

юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, 

культурних та інших заходів в Україні  

 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

 

1. Затвердити Порядок користування радіочастотним спектром для потреб 

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань 

іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, а також для 

потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення 

спортивних, культурних та інших заходів в Україні, що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2001 р. № 818 «Про Порядок надання спеціальних дозволів 



на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, 

консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних 

організацій в Україні» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1264). 
 

 

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від _______ 2022 р. № __ 

ПОРЯДОК  

користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних 

представництв, консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, 

що тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних 

юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних 

та інших заходів в Україні  

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог частини шостої статті 46 

Закону України «Про електронні комунікації» та визначає процедуру надання, 

припинення, продовження терміну дії спеціальних експлуатаційних документів для 

радіообладнання (далі – РО) фіксованого короткохвильового радіозв'язку та 

супутникового радіозв'язку посольствами (нунціатурами), місіями 

(інтернунціатурами) або іншими дипломатичними представництвами іноземних 

держав в Україні, генеральними консульствами, консульствами, віце-консульствами 

або консульськими агентствами іноземних держав (у тому числі консульськими 

установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), 

створеними відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 р. про 

дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 р. про консульські 

зносини, представництвами міжнародних міжурядових чи міжнародних неурядових 

організацій в Україні, створеними згідно з міжнародними договорами, в яких бере 

участь Україна (далі – представництва), та процедуру оформлення тимчасових 

спеціальних експлуатаційних документів для РО та радіоелектронних засобів (далі – 

РЕЗ) на території України для забезпечення проведення візитів іноземних делегацій 

на чолі з керівниками держав, урядів, парламентів (далі - офіційні делегації), для 

забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і Консультативної місії Європейського 

Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України та військових формувань 

іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України (далі – військові 

формування), а також для потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення 

ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні.  

1.2. Порядок здійснення іноземними військовими кораблями, а також 

іноземними підводними транспортними засобами мирного проходження через 

територіальне море України та порядок їх заходження і перебування у внутрішніх 

водах, на рейдах та в портах України визначається Правилами плавання і 

перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах 

України іноземних військових кораблів, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.05.1996 № 529. 

1.3. Встановлення (монтаж) РО або радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) 

повинно виконуватися відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил 

захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених 



наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.1996 № 239, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.1996 за № 488/1513 (далі – 

Державних санітарних норм). 

1.4. Спірні питання, що виникають під час надання, продовження терміну дії 

та припинення дії спеціальних експлуатаційних документів, а також під час 

використання представництвами, військовими формуваннями та іноземними 

юридичними особами  РО (РЕЗ) в Україні, розглядаються відповідно до 

законодавства України. 

1.5. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про  

радіочастотний спектр здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні 

комунікації». 

1.6. У цьому Порядку термін «нерезидент» вживається у розумінні 

визначеному в Податковому кодексі України. 

 

ІІ. Процедура замовлення та оформлення спеціального та тимчасового 

спеціального експлуатаційного документа для радіообладнання 

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні 

 

2.1. Використання РО представництвами здійснюється на підставі 

спеціального експлуатаційного документа.  

2.2. Для отримання спеціального експлуатаційного документа для РО 

фіксованого короткохвильового радіозв'язку та супутникового радіозв'язку 

представництво або уряд держави, яка його акредитує, міжнародна організація 

звертається з нотою до МЗС. До ноти додаються викладені українською мовою 

замовлення (відповідно до зазначених радіотехнологій) за формою згідно з додатком 

1 або 2 до цього Порядку і такі документи:  

2.2.1 пояснювальна записка (з докладними відомостями про призначення РО);  

2.2.2 схема організації зв'язку (з визначенням, за наявності: загальної кількості 

РО, місць їх розташування та рознесення між ними, азимутів спрямування 

випромінювання, висоти антени над рівнем землі тощо). 

2.3. У тижневий термін МЗС розглядає ноту і визначає доцільність надання 

спеціального експлуатаційного документа з урахуванням умов взаємності.  

2.4. Свої висновки разом із замовленням та іншими матеріалами, надісланими 

представництвом, МЗС направляє до державного підприємства «Український 

державний центр радіочастот» (далі – УДЦР).  

2.5. Загальний термін розгляду замовлення представництва і надання йому 

спеціального експлуатаційного документа не повинен перевищувати 4 місяці з дня 

його реєстрації в МЗС.  

2.6. Після отримання замовлення УДЦР:  

2.6.1 протягом трьох діб перевіряє наявність та правильність оформлення 

поданих документів і реєструє замовлення з комплектом документів;  

2.6.2 розглядає замовлення, проводить перевірку документів, які надійшли;  



2.6.3 визначає радіочастоти, які можуть бути погоджені, та проводить 

розрахунки електромагнітної сумісності РО;  

2.6.4 у термін не пізніше 10 діб направляє на погодження визначені 

радіочастоти до Центрального радіочастотного органу системи спеціальних 

користувачів радіочастотного спектра (далі – ЦРЧО), а у разі потреби – до 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади;  

2.6.5 у разі потреби здійснює міжнародну координацію заявлених радіочастот. 

2.7. УДЦР має право на отримання від представництв додаткової інформації з 

питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді замовлення, з 

продовженням терміну підготовки спеціального експлуатаційного документа, але не 

більше 15 діб. 

2.8. ЦРЧО, центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у 

погодженні використання радіочастот, зобов'язані протягом 50 діб з дати отримання 

замовлення повідомити УДЦР про своє рішення.   

2.9. УДЦР, після отримання результатів погодження (у термін, що не 

перевищує 3 місяців з дня реєстрації замовлення), оформляє проекти спеціальних 

експлуатаційних документів та в установленому порядку подає їх на розгляд до 

регуляторного органу. У разі необхідності міжнародної координації термін подання 

на розгляд до регуляторного органу продовжується до 5 місяців з дня реєстрації 

замовлення. 

2.10. Регуляторний орган у двотижневий термін розглядає подані документи і 

приймає рішення щодо надання спеціального експлуатаційного документа або 

відмову в його наданні з обґрунтуванням причин відмови. На засідання 

регуляторного органу запрошується представник МЗС.  

2.11. УДЦР у триденний термін письмово інформує МЗС про рішення  

регуляторного органу.  

2.12. МЗС у п'ятиденний термін з дня отримання рішення регуляторного 

органу письмово інформує представництво про рішення регуляторного органу.  

2.13. У разі прийняття регуляторним органом позитивного рішення УДЦР 

надсилає у тижневий термін з дня рішення регуляторного органу до представництва 

рахунок на оплату ним вартості робіт, пов'язаних з підготовкою та оформленням  

спеціального експлуатаційного документа.  

2.14. Оплата представництвом вартості робіт, пов'язаних з підготовкою та 

оформленням  спеціального експлуатаційного документа, здійснюється відповідно 

до тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний 

центр радіочастот», затверджених рішенням регуляторного органу (далі – тарифи 

УДЦР) якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь 

Україна. 

2.15. У разі несплати представництвом протягом 20 календарних днів з дати 

відправлення йому рахунку за роботи з підготовки та оформлення спеціального 

експлуатаційного документа УДЦР, повторно інформує про необхідність оплати 

рахунку. 



2.16. Якщо протягом 10 календарних днів з дати відправлення повторного 

інформування рахунок не буде оплачений, УДЦР скасовує результати відповідних 

робіт, про що повідомляє МЗС.  

2.17. УДЦР оформляє спеціальний експлуатаційний документ за формою 

згідно з додатком 3 до цього Порядку, реєструє і надсилає його до МЗС не пізніше 

ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.  

2.18. Представництво, отримавши спеціальний експлуатаційний документ, 

сплачує в установленому законодавством порядку рентну плату за використання 

радіочастотного спектру України (у разі, коли такий вид платежу застосовується або 

може бути застосований до аналогічного представництва України в цій державі).  

2.19. Термін дії спеціального експлуатаційного документа встановлюється 

рішенням регуляторного органу для кожного представництва окремо, але не може 

бути меншим трьох років.  

2.20. Для продовження терміну дії спеціального експлуатаційного документа 

представництво, не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну його дії 

звертається до МЗС з відповідною нотою, до якої додається викладене українською 

мовою замовлення за формою згідно з додатком 1 або 2 до цього Порядку.  

2.21. МЗС надсилає замовлення представництва до УДЦР, який розглядає його 

протягом не більш як 30 діб від дати отримання і передає замовлення разом зі 

своїми пропозиціями щодо можливості продовження терміну дії спеціального 

експлуатаційного документа на розгляд регуляторного органу.  

2.22. Регуляторний орган у двотижневий термін розглядає подані документи і 

приймає рішення щодо продовження терміну дії спеціального експлуатаційного 

документа. На засідання регуляторного органу запрошується представник МЗС.  

2.23. У разі прийняття регуляторним органом рішення про продовження 

терміну дії спеціального експлуатаційного документа УДЦР протягом 5 робочих 

днів з дня отримання рішення регуляторного органу оформляє спеціальний 

експлуатаційний документ, реєструє його і надсилає до МЗС.   

2.24. МЗС у тижневий термін з дня отримання від УДЦР спеціального 

експлуатаційного документа надсилає його представництву.  

2.25. За умови своєчасного подання замовлення на продовження терміну дії 

спеціального експлуатаційного документа плата за розрахунок умов забезпечення 

ЕМС не справляється, а лише оплачується вартість робіт з його оформлення згідно з 

установленими Тарифами УДЦР.  

2.26. Регуляторний орган може відмовити представництву в продовженні 

терміну дії спеціального експлуатаційного документа у разі порушення ним 

встановленого законодавством порядку використання радіочастот, про що МЗС 

протягом 5 робочих днів з дня отримання рішення регуляторного органу письмово 

повідомляє представництво. 

 2.27. У разі необхідності припинення експлуатації РО представництво, не 

пізніше ніж за 15 робочих днів до дати припинення, звертається до МЗС з 

відповідною нотою, в якій зазначає дату припинення.  



2.28. МЗС надсилає звернення представництва до регуляторного органу, який 

у тижневий термін з дня його отримання розглядає подані документи і приймає 

рішення щодо припинення дії спеціального експлуатаційного документа РО.   

2.29. Регуляторний орган повідомляє МЗС та УДЦР про прийняте рішення.  

2.30. МЗС у тижневий термін з дня отримання повідомлення інформує 

представництво про рішення регуляторного органу.  

2.31. Для організації зв'язку іншого призначення представництво повинно 

звертатися до відповідних постачальників електронних комунікаційних мереж 

та/або послуг. 

2.32. З метою забезпечення проведення візитів офіційних іноземних делегацій 

представництво або уряд держави, яка його акредитує, звертається з нотою до МЗС 

про надання спеціального експлуатаційного документа на тимчасове використання 

на території України РО із зазначенням необхідних номіналів частот. До ноти 

додається викладене українською мовою замовлення за формою згідно з додатком 4 

до цього Порядку.  

2.33. Замовлення подається не пізніше одного місяця до початку проведення 

візиту офіційної делегації (у виняткових випадках – не пізніше 10  календарних 

днів). МЗС протягом однієї доби надсилає свої висновки разом із замовленням 

представництва до УДЦР.  

2.34. УДЦР перевіряє правильність оформлення та відповідність поданих 

документів законодавству, реєструє замовлення і протягом двох робочих днів 

надсилає його копію на погодження до ЦРЧО.  

2.35. ЦРЧО і УДЦР позачергово розглядають замовлення і протягом не більш 

як 7 календарних днів приймають рішення щодо погодження використання 

радіочастот.  

2.36. У разі позитивного рішення УДЦР оформляє тимчасовий спеціальний 

експлуатаційний документ за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, 

реєструє його і протягом одного робочого дня надсилає до МЗС.  

2.37. МЗС не пізніше однієї доби до визначеного у замовленні терміну 

надсилає представництву тимчасовий спеціальний експлуатаційний документ.  

2.38. Тимчасовий спеціальний експлуатаційний документ надається на час 

підготовки та проведення візитів офіційних іноземних делегацій.  

2.39. У разі неможливості погодження використання заявлених радіочастот 

УДЦР звертається до регуляторного органу з проханням запровадити оперативні 

тимчасові обмеження на використання заявлених радіочастот діючим РО (РЕЗ).  

2.40. Регуляторний орган приймає рішення про необхідність запровадження 

обмежень і повідомляє УДЦР, ЦРЧО та МЗС про необхідність здійснення заходів 

щодо запровадження оперативних тимчасових обмежень на використання 

замовлених радіочастот діючим РО (РЕЗ).  

2.41. У разі неможливості запровадження обмежень УДЦР протягом одного 

робочого дня надсилає до МЗС лист з обґрунтуванням причин відмови у видачі 

тимчасового спеціального експлуатаційного документа.  



2.42. Використання радіочастотного спектру України для забезпечення 

діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), Консультативної місії Європейського Союзу з 

реформування сектору цивільної безпеки України здійснюється на підставі 

тимчасових спеціальних експлуатаційних документів РО на території України, 

оформлених за процедурою, встановленою пунктами 2.32-2.41 цього Порядку.  

2.43. Нагляд за дотриманням представництвом встановлених спеціальним 

(тимчасовим спеціальним) експлуатаційним документом умов використання 

радіочастот здійснюється регуляторним органом.  

2.44. У разі порушення представництвом встановленого законодавством 

порядку використання радіочастот регуляторний орган письмово через МЗС 

повідомляє представництво про необхідність термінового вжиття заходів щодо 

усунення виявлених порушень.  

2.45. У разі невжиття протягом встановленого в повідомленні терміну заходів 

щодо усунення порушень регуляторний орган розглядає питання про припинення дії 

спеціального експлуатаційного документа. Рішення регуляторного органу у 

тижневий термін доводиться через МЗС до представництва. 

 

ІІІ. Процедура замовлення та оформлення тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа радіоелектронних засобів військових формувань 

іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України 

 

3.1. З метою забезпечення діяльності в Україні військових формувань 

іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України, представництво 

або уряд держави, яка його направляє, звертається з нотою до МЗС про надання 

спеціального експлуатаційного документа на тимчасове використання на території 

України радіоелектронних засобів із зазначенням необхідних номіналів частот. До 

ноти додається викладене українською мовою замовлення за формою згідно з 

додатком 6 до цього Порядку.  

3.2. Замовлення подається не пізніше одного місяця до прибуття військового 

формування (у виняткових випадках – не пізніше 10 календарних днів). МЗС 

протягом двох діб надсилає свої висновки разом із замовленням представництва до 

ЦРЧО. 

3.3. ЦРЧО перевіряє правильність оформлення та відповідність поданих 

документів законодавству, реєструє замовлення і протягом одного робочого дня 

надсилає запит на погодження до УДЦР у разі запланованого використання 

номіналів частот в смугах радіочастот загального користування. 

3.4. ЦРЧО і УДЦР позачергово розглядають замовлення і протягом не більш 

як 7 календарних днів приймають рішення щодо погодження використання 

радіочастот.  

3.5. У разі позитивного рішення ЦРЧО оформляє тимчасовий спеціальний 

експлуатаційний документ за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, 

реєструє його і протягом одного робочого дня надсилає до МЗС.  



3.6. МЗС не пізніше однієї доби до визначеного в замовленні терміну надсилає 

представництву тимчасовий спеціальний експлуатаційний документ.  

3.7. Тимчасовий спеціальний експлуатаційний документ надається на час 

підготовки візиту та перебування в Україні військового формування.  

3.8. У разі неможливості погодження використання заявлених радіочастот та 

їх заміни ЦРЧО звертається до регуляторного органу з проханням запровадити 

оперативні тимчасові обмеження на використання заявлених радіочастот діючому 

РО.  

3.9 Регуляторний орган приймає рішення про необхідність запровадження 

обмежень і повідомляє УДЦР, ЦРЧО та МЗС про необхідність здійснення заходів 

щодо запровадження оперативних тимчасових обмежень на використання 

замовлених радіочастот діючому РО.  

3.10. У разі неможливості запровадження обмежень ЦРЧО протягом одного 

робочого дня надсилає до МЗС лист з обґрунтуванням причин відмови у видачі 

тимчасового спеціального експлуатаційного документа.  

3.11. Нагляд за дотриманням військовим формуванням встановлених 

тимчасовим спеціальним експлуатаційним документом умов використання 

радіочастот здійснюється ЦРЧО.  

3.12. У разі порушення військовим формуванням встановленого 

законодавством порядку використання радіочастот ЦРЧО письмово повідомляє 

військове формування про необхідність термінового вжиття заходів щодо усунення 

виявлених порушень.  

3.13. У разі невжиття протягом встановленого в повідомленні терміну заходів 

щодо усунення порушень ЦРЧО розглядає питання про припинення дії тимчасового 

спеціального експлуатаційного документа. Рішення ЦРЧО у тижневий термін 

доводиться до військового формування, а також через МЗС до відповідного 

представництва. 

3.14. У разі виявлення помилок або неточностей заповнення замовлення 

тимчасового спеціального експлуатаційного документа ЦРЧО повідомляє 

представництво про необхідність отримання додаткової (уточнюючої) інформації з 

продовженням терміну підготовки тимчасового спеціального експлуатаційного 

документа. 

3.15. У разі запланованого використання номіналів частот в смугах 

радіочастот загального користування до замовлення тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа додається інформація, визначена у додатках 1-2, 8-12 

до цього Порядку, залежно від радіотехнології. 

 

ІV. Процедура замовлення та оформлення тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа для радіообладнання іноземних юридичних осіб на 

обумовлений термін під час здійснення ними висвітлення спортивних, 

культурних та інших заходів в Україні 

 

4.1. Тимчасові спеціальні експлуатаційні документи РО іноземним 

юридичним особам (фізичним особам – нерезидентам) на обумовлений термін для 



телекомунікаційного забезпечення висвітлення спортивних, культурних заходів та 

інших заходів і робіт в Україні, видаються на заявлений іноземним користувачем 

термін, але не більше, ніж на 3 (три) місяці. Експлуатаційні документи РО 

іноземним користувачам оформляються окремо на кожне РО для кожного окремого 

регіону відповідно до адміністративно-територіального устрою України. 

4.2. Іноземна юридична особа (фізична особа – нерезидент) технологічний 

користувач для отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа 

РО (на обумовлений термін, але не більше ніж на три місяці) з метою 

телекомунікаційного забезпечення організаційних і технічних заходів в ході 

проведення спортивних, культурних та інших заходів і робіт в Україні звертається 

безпосередньо до головного офісу УДЦР. Для отримання тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа іноземний користувач повинен надати наступні 

документи: 

4.2.1 замовлення на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного 

документа РО, форма якого  наведена у додатках 8-12 до цього Порядку (в 

залежності від радіотехнології); 

4.2.2 копії інших документів (копію свідоцтва (сертифіката) про реєстрацію 

іноземного користувача радіочастотного ресурсу України – власника РО з 

перекладом на українську або англійську мову (якщо свідоцтво оформлено іншою 

мовою) тощо).  

4.3. Замовлення повинно бути подане та зареєстроване в УДЦР не пізніше, 

ніж за 30 робочих днів до запланованої дати початку експлуатації РО. 

4.4. При розгляді замовлення, у випадку виявлення неточностей, або 

помилок його заповнення, УДЦР може звернутися до іноземного користувача за 

додатковою (уточнюючою) інформацією. 

4.5. Протягом 25 робочих днів від дня реєстрації замовлення УДЦР визначає 

умови електромагнітної сумісності, виконує відповідні розрахунки, у разі 

необхідності здійснює погодження з ЦРЧО (строк погодження не повинен 

перевищувати 20 робочих днів) та приймає рішення щодо можливості або відмови в 

наданні тимчасового спеціального експлуатаційного документа.  

4.6. У випадку позитивного рішення щодо можливості надання тимчасового 

спеціального експлуатаційного документа УДЦР надсилає іноземному користувачу 

рахунок на оплату робіт за підготовку й оформлення тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа РО відповідно до Тарифів УДЦР.  

4.7. Підставами для прийняття рішення про відмову іноземному користувачу 

у наданні тимчасового спеціального експлуатаційного документа є:  

4.7.1 невідповідність змісту замовлення наведеній формі; 

4.7.2 подача замовлення пізніше терміну, зазначеного в пункті 4.3; 

4.7.3 невідповідність замовлених номіналів робочих частот (смуг) Плану 

розподілу і користування  радіочастотним спектром в Україні, а також встановленим 

регіональним обмеженням щодо їх використання;  

4.7.4 невиконання умов електромагнітної сумісності з іншим РО (РЕЗ) 

України; 



4.7.5 невідповідність заявлених параметрів РО основним загальним 

стандартам радіотехнології. 

4.8. У випадку відмови в наданні тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа УДЦР сповіщає іноземного користувача з 

повідомленням причин відмови у видачі тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа. 

4.9. У випадку, якщо іноземний користувач протягом 20 робочих днів від 

дня одержання рахунку його не оплатив, УДЦР скасовує рішення про можливість 

видачі тимчасового спеціального у експлуатаційного документа.  

4.10. УДЦР оформляє тимчасовий спеціальний експлуатаційний документ за 

формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, реєструє і надсилає його замовнику 

не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним 

рахунком УДЦР. 

4.11. Для продовження терміну дії тимчасового спеціального 

експлуатаційного документа іноземний користувач повинен звернутись до УДЦР із 

документами, визначеними у пункті 4.2, але не пізніше, ніж за 10 робочих днів до 

закінчення терміну його дії. 

4.12. За умови своєчасного подання замовлення на продовження терміну дії 

спеціального експлуатаційного документа плата за розрахунок умов забезпечення 

ЕМС не справляється, а лише оплачується вартість робіт з його оформлення згідно з 

установленими Тарифами УДЦР. 

4.13. Загальні правила експлуатації РО іноземних користувачів на території 

України: 

4.13.1 за експлуатацію РЕЗ без тимчасового спеціального експлуатаційного 

документа передбачена відповідальність згідно чинного законодавства України;  

4.13.2 експлуатація РО іноземних користувачів не повинна створювати 

радіозавад іншому РО (РЕЗ) України; 

4.13.3 у випадку створення радіозавад іншим РО (РЕЗ) України власник РО 

повинен негайно вжити необхідних заходів щодо усунення радіозавад, а у разі 

неможливості – припинити його експлуатацію; 

4.13.4 встановлення (монтаж) та експлуатація РО повинні здійснюватись із 

дотриманням Державних санітарних норм. 

4.14. Припинення дії тимчасового спеціального експлуатаційного документа  

здійснюється УДЦР самостійно або за рішенням регуляторного органу. Підставами 

для прийняття рішення про припинення дії експлуатаційного документа є:  

4.14.1 акт про невиконання іноземним користувачем законних вимог або 

приписів та розпоряджень посадових осіб регуляторного органу; 

4.14.2 акт про повторну відмову іноземного користувача в допуску 

представників  регуляторного органу для проведення перевірки, а також про 

вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному 

обсязі; 



4.14.3 виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих іноземним 

користувачем для отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа 

РО. 

________________  



Додаток 1 до Порядку 
ЗАМОВЛЕННЯ 

на отримання (продовження)1 спеціального експлуатаційного документа для 

радіообладнання фіксованого короткохвильового радіозв'язку 
Замовник (назва дипломатичного представництва, консульської 

установи іноземної держави представництва міжнародної 
організації в Україні) 

 

Код за ЄДРПОУ   

Місцезнаходження  

Адреса для листування   

Електронна пошта  

Особа, відповідальна за експлуатацію станції  

(посада, прізвище, ім’я) 

 

Телефон відповідальної особи (мобільний – за наявності)  

Банківські 
реквізити:  

   

МФО рахунок № найменування банківської установи, код 
 

Застосування радіообладнання (в напрямку або в радіомережі)  

Канали зв’язку (призначення та кінцеві прилади)   

Назва/тип радіообладнання   

Діапазон робочих частот (приймання/передавання), МГц  

Дуплексне рознесення радіочастот, МГц (у разі наявності)  

Крок сітки частот (формула каналоутворення)  

Необхідна ширина смуги і клас випромінювання  

Швидкість передавання Інформації (кбіт/с)   

Заявлений термін дії  

Інші суттєві вимоги чи пояснення (за потреби)  

Номер та дата видачі дозволу, який потребує продовження                  
 

Клас радіообладнання ( стаціонарна абонентська, ретранслятор)  

Назва/тип радіообладнання  

Адреса місця розташування РО, особливості встановлення антени 
(будівля, вишка, башта, щогла, тощо) 

 

Географічні координати, широта/довгота (градуси, мінути, 

секунди, у форматі: ггNммсс/ ггЕммсс) 

 

Потужність передавача (Вт)  

Назва / тип антени  

Коефіцієнт підсилення антени (дБі)  

Висота антени над рівнем землі (м)   

Азимут максимального випромінювання (градуси)  

Затухання у фідерному тракті (дБ)  

Номінали частот приймання (МГц)  

Номінали частот передавання (МГц)  

Ідентифікатор мережі/ позивний (за наявності)  
1 Необхідне зазначити або підкреслити. 
 

Замовник декларує, що встановлення (монтаж) та експлуатація РО здійснюватиметься із 

дотриманням Державних санітарних норм України. 

Замовник гарантує оплату всіх робіт відповідно до Тарифів УДЦР. 

Замовник ознайомлений з загальними правилами експлуатації РО та зобов`язується їх 

виконувати. 

 

Замовник: 

Ім’я та прізвище (друковані літери) 

 

Дата 

 

Підпис 

 

Печатка (за наявності) 

  



Додаток 2 до Порядку  
ЗАМОВЛЕННЯ 

на отримання (продовження) 1 спеціального експлуатаційного документа  

для земної станції супутникового радіозв'язку 
Замовник (назва дипломатичного представництва, консульської 

установи іноземної держави представництва міжнародної 
організації в Україні) 

 

Код за ЄДРПОУ   

Місцезнаходження  

Адреса для листування   

Електронна пошта  

Особа, відповідальна за експлуатацію станції  

(посада, прізвище, ім’я) 

 

Телефон відповідальної особи (мобільний – за наявності)  

Банківські 
реквізити:  

   

МФО рахунок № найменування банківської установи, код 

 
Назва супутника та орбітальна позиція космічної станції (для 
ГСО); назва супутникової мережі та орбітальна позиція 

взаємодіючої космічної станції (для ГСО, в рамках якої супутник 

введений в експлуатацію); назва променя супутникової антени 

 

Географічні координати: широта/довгота (градуси, мінути, 
секунди, у форматі: ггNммсс/ггEммсс) 

 

Абсолютна висота поверхні Землі у місці встановлення антени, м  

Кути азимута (номінальна довгота асоційованої космічної 

станції,‘’ - ’’ для Заходу, ‘’ + ’’ для Сходу), градусів;  
мінімальний кут елевації випромінювання, градусів 

 

Адреса місця встановлення радіообладнання  

Назва/тип радіообладнання   

Тип антени; розміри антени, метрів; коефіцієнт підсилення 
передавання/приймання, дБі 

 

Висота фазового центра антени над поверхнею Землі, метрів  

Номінал(и) частот(и) передавання, МГц;  
тип поляризації 

 

Тип і параметри модуляції випромінювання передавача  

Необхідна ширина смуги і клас випромінювання, що передається 

обладнанням 
 

Максимальна потужність передавача на вході антени, дБВт  

Номінал(и) частот(и) приймання, МГц ; 

тип поляризації 
 

Тип і параметри модуляції випромінювання, що приймається  

Необхідна ширина смуги і клас випромінювання, що приймається 

обладнанням 
 

Номер запису в Реєстрі радіообладнання та випромінювальних 
пристроїв 

 

Діаграма кута місця горизонту земної станції (кут місця горизонту 

в градусах для азимутів (0-360) та відстань в кілометрах від земної 

станції до горизонту для відповідних азимутів – за наявності) 2 

 

Ширина променю антени (Земля-Космос), градусів  

Максимальна і мінімальна сумарна потужність, що подається на 
вхід антени, дБВт 

 

Максимальна і мінімальна загальна пікова потужність огинаючої, 

дБВт 
 

Розпізнавальний номер діаграми кополярної направленості 
антени2 

 

Ширина променю антени (Космос-Земля), градусів  

Шумова температура приймальної системи, Кельвінів  

Характер служби та клас станції для групи частотних присвоєнь2  



Для групи присвоєних частот – посилання на спецсекції для 

інформації, що публікується (спецсекція містить інформацію про 

статус супутникової мережі, космічної станції або земної станції) 2 

 

Заявлений термін дії  

Інші суттєві вимоги чи пояснення (за потреби)  
1 Необхідне зазначити або підкреслити. 
2У відповідності до Передмов (Preface) до міжнародного інформаційного циркуляру з частот (Бюро 

радіозв'язку BR IFIC (космічні служби) Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU - спеціалізоване 
агентство ООН з питань інформаційно-комунікаційних технологій). 

 

Замовник декларує, що встановлення (монтаж) та експлуатація РО здійснюватиметься із 

дотриманням Державних санітарних норм України. 

Замовник гарантує оплату всіх робіт відповідно до Тарифів УДЦР. 

Замовник ознайомлений з загальними правилами експлуатації РО та зобов`язується їх 

виконувати. 
 

Замовник: 

Ім’я та прізвище (друковані літери) 

 

Дата 

 

Підпис 

 

Печатка (за наявності) 
 

 



Додаток 3 до Порядку 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА  

ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ» 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ РАДІООБЛАДНАННЯ 
 (РАДІО- АБО СУПУТНИКОВОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ) 

 

Реєстраційний номер експлуатаційного документа 

Термін дії 

 
Власник РО  
(назва дипломатичного представництва, консульської установи 

іноземної держави представництва міжнародної організації в Україні) 

 

Місцезнаходження власника РО (поштова адреса)  
Група користувачів (технологічні)  
Назва супутникової мережі; орбітальна позиція ГСО 

(для супутникового радіозв’язку) 
 

Адреса місця встановлення РО  
Географічні координати місця встановлення РО 

широта / довгота 
 

Клас станції  

Назва / тип РО  

Необхідна ширина смуги та клас випромінювання  

Максимальна потужність передавача на вході антени, Вт  

Тип антени/  розміри (для супутникового радіозв’язку), м  

Коефіцієнт підсилення антени ПРД/ПРМ, dBi  

Висота антени над рівнем землі, м  
Азимут максимального випромінювання/ 

кут елевації (для супутникового радіозв’язку), град 
 

Позивний (за наявності)   
Номінали частот  

(прийому/ передачі), МГц 
 

Загальна смуга радіочастот, МГц  

 

Ім’я та прізвище уповноваженої особи УДЦР, підпис, печатка УДЦР, дата 

видачі 

  



Додаток 4 до Порядку 

 

ЗАМОВЛЕННЯ 

на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа  для 

радіообладнання  _________________  

на період проведення візиту офіційної делегації в Україну  
Замовник  

(назва дипломатичного представництва, 

консульської установи іноземної держави, 

представництва міжнародної організації в 

Україні) 

 

Код за ЄДРПОУ   

Місцезнаходження  

Адреса для листування  

Електронна пошта  

Особа, відповідальна за експлуатацію станції  

(посада, прізвище, ім’я) 

 

Телефон відповідальної особи (мобільний – за 

наявності) 

 

Використання РО (адреса місця 

розташування та координати (для 

стаціонарного РО), маршрути руху, місця 

зупинок, радіус застосування тощо) 

 

Вид зв'язку  

Характеристика РО, яке планується 

використовувати для організації зв'язку 
(тип, назва, потужність (Вт), необхідна 

ширина смуги та клас випромінювання, 

робочий діапазон частот (МГц), чутливість 

приймача, швидкість передавання інформації 

тощо) 

 

Смуга частот (номінали частот) ПРМ/ПРД 

(МГц), що замовляються 

 

Замовлений термін дії  
 

Замовник гарантує оплату всіх робіт відповідно до Тарифів УДЦР. 

Замовник ознайомлений з загальними правилами експлуатації РО та зобов`язується їх 

виконувати. 
 

Замовник: 

Ім’я та прізвище (друковані літери) 

 

Дата 

 

Підпис 

 

Печатка (за наявності) 
 

  



Додаток 5 до Порядку 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА  

ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ» 

_________________________________________________________ 

ТИМЧАСОВИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ  

ДЛЯ РАДІООБЛАДНАННЯ ________________ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

на період проведення візиту офіційної делегації в Україну (заходу) 

 

Реєстраційний номер експлуатаційного документа 

Термін дії 

 
Власник РО (назва дипломатичного представництва, 

консульської установи іноземної держави представництва 

міжнародної організації в Україні, іноземної юридичної 

особи) 

 

Місцезнаходження власника РО (поштова адреса)  

Використання РО (адреса місця розташування та 

координати (для стаціонарного РО), регіон використання, 

маршрути руху, місця зупинок, радіус застосування тощо) 

 

Вид зв'язку  

Характеристика РО, яке планується використовувати 

для організації зв'язку (тип, назва, потужність (Вт), 

необхідна ширина смуги та клас випромінювання, 

параметри антени, швидкість передавання інформації 

тощо) 

 

Смуга частот (номінали частот) ПРМ/ПРД (МГц),   

Особливі умови використання РО  

 

Ім’я та прізвище особи УДЦР, підпис, печатка УДЦР, дата видачі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 6 до Порядку 
 

 ЗАМОВЛЕННЯ 

на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного 

документа для радіоелектронних засобів військових 

формувань, що тимчасово перебувають на території України 

 

 

Заявник 
(представництво іноземного військового формування в Україні) 

 

Експлуатант РЕЗ 
(підрозділ іноземного військового формування) 

 

Приймаючий підрозділ 
(підрозділ чи організація спеціального користувача 

радіочастотного спектраУкраїни в інтересах якого прибуває 

іноземне військове формування або у взаємодії з яким 

планується робота іноземного військового формування, а 

також інформація щодо підпорядкованості приймаючого 
підрозділу) 

 

Мета 
(назва місії, навчань, тощо для забезпечення яких здійснюється 

замовлення тимчасового спеціального експлуатаційного 

документа) 

 

Контактні дані особи, відповідальної за 

експлуатацію РЕЗ 
(номер телефону, електрона адреса, тощо) 

 

 

Період експлуатації  

Місце встановлення РЕЗ 
(регіон, адреса, географічні координати використання РЕЗ) 

 

Радіотехнологія  

Назва/тип РЕЗ  

Діапазон робочих частот РЕЗ  

Ширина смуги та клас випромінювання  

Потужність передавача  

Параметри антени 
(тип, коефіцієнт підсилення, висота підвісу антени) 

 

Бажані номінали частот 

(приймання/передавання) 
(конкретні номінали або необхідна кількість номіналів у певних 
смугах радіочастот) 

 

 

Інші характеристики РЕЗ 
(назва супутника,супутникової мережі, орбітальна позиція 

ГСО, азимут максимального випромінювання, тощо) 

 

 

Посада, ім’я та прізвище  

 

Дата 

Підпис 

 

  



Додаток 7 до Порядку 

 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДІОЧАСТОТНИЙ ОРГАН СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 

ТИМЧАСОВИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ 

для радіоелектронних засобів військових формувань, що тимчасово 

перебувають на території України 

 

 

Експлуатант  

Приймаючий підрозділ   

Мета  

Період дії  

Місце встановлення  

Радіотехнологія  

Назва/тип РЕЗ  

Номінали частот передавання 

 

 

 

 

 
 

 

Номер погодження Державного підприємства, 

що перебуває у сфері управління 

регуляторного органу 

(для номіналів радіочастот у смугах 

радіочастот загального користування) 

 

Умови використання, обмеження 

 

 

 

 
 

 

Додаткова інформація  

 

Посада, ім’я, прізвищета підпис керівника Центрального радіочастотного 

органу системи спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України  

 

 

Реєстраційний номер та дата видачі 

 

  



Додаток 8 до Порядку 
 ЗАМОВЛЕННЯ 

 на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа для  

базової станції сухопутної рухомої радіослужби 

ORDER to receive a Temporary Special Operating Document for  
a base station of the land mobile service 

 

Замовлення може бути направлене поштою або на електронну пошту:  

Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, 

Київ, 03179, Україна; int@ucrf.gov.ua 

Order should be sent by post or  e-mail to: 

Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 151 Peremogy ave., 

Kyiv, 03179,  Ukraine; int@ucrf.gov.ua  
 

Власник радіообладнання (РО)1 

Owner of radio equipment (RE)1   

Місцезнаходження власника РО 
Address of a RE owner  

 

Особа, яка відповідальна за експлуатацію  
Name of a person responsible for operation  

 

Номер телефону/Telephone number тел. /tel. 

Адреса електронної пошти / E-mail address  
 

Мета ввезення / Purpose of import  

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 

місяців)2  
Dates of the beginning and end of operation (no more than 3 

months)2 

з / from до / till 

 

Регіон використання РО, адреса місця встановлення та 

географічні координати (довгота/широта, у форматі WGS-

84) 
Region of RE operation, address of installation and geographic 

coordinates (longitude/latitude in WGS-84 format) 

 

Ідентифікатор мережі / Network identifier   

Назва / тип РО Name / type of RE   

Діапазон робочих частот, МГц 
Operating frequency range, MHz  

Дуплексне рознесення, МГц / Duplex separation, MHz  

Необхідна ширина смуги та клас випромінювання / 
Necessary bandwidth and class of emission  

 

Макс. потужність передавача, Вт 
Maximum power of transmitter, W 

 

Тип антени / Antenna type  

Коефіцієнт підсилення антени, дБі / Antenna gain, dBі  

Висота підвісу антени над рівнем землі, м 
Antenna height above ground level, m 

 

Бажані номінали частот (приймання / передавання), МГц 
Nominals of requesting frequencies (transmit/ receive), MHz 

 

Інші суттєві вимоги чи пояснення (за потреби) 

Other essential requirements or explanations (if necessary) 
 

Для оформлення тимчасових спеціальних експлуатаційних документів абонентських терміналів подається 
окреме замовлення / - To process a temporary special operating document for terminal station, a separate order is 

enclosed:□ так, на / yes, on ______ аркушах / pages        □ ні / no 
 

Оплату робіт з оформлення тимчасового спеціального експлуатаційного документа РО гарантую. З 

загальними правилами експлуатації РО ознайомлений і зобов`язуюсь їх виконувати. Herewith I 

guarantee payment for services on issuance of a temporary special operating document for RE. I am acquainted 

with general rules for  operation of RE and undertake to fulfill these rules. 

 

Ім’я та прізвище (друковані літери) 
First and last names (in block-letters) 
 

Підпис/Signature 
 

Дата/Date 
  

 

                                                             
1 Зазначте юридичну особу (яка буде використовуватись для виставлення рахунку) / Indicate a legal entity (to be further addressed for invoicing) 
2 В разі продовження терміну дії тимчасового спеціального експлуатаційного документа вкажіть “prolongation” в полях “from”/ In case you need 

to prolongue the validity of a temporary special operating document, indicate “prolongation” in the field “from” 

mailto:centre@ucrf.gov.ua
mailto:centre@ucrf.gov.ua


Додаток 9 до Порядку 
 ЗАМОВЛЕННЯ 

 на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа  

для абонентського (персонального) радіообладнання сухопутної рухомої радіослужби 

ORDER 
to receive a Temporary Special Operating Document for terminal (personal) radio equipment of the land mobile service 

 

Замовлення може бути направлене поштою або на електронну пошту: 
Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна;  
 int@ucrf.gov.ua 

Order should be sent by post or e-mail to: 
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 151 Peremogy ave., Kyiv, 03179,  Ukraine;  

 int@ucrf.gov.ua  
 

Власник радіообладнання (РО)1 
Owner of radio equipment (RE)1 

 

Місцезнаходження власника РО 

Address of a RE owner   

 

Номер телефону / Telephone number  Адреса електронної пошти/E-mail address  

 

Мета ввезення / Purpose of import   

Дата початку експлуатації2 / Date of the 

beginning of operation2 

з / from Дата закінчення експлуатації / Date 

of the end of operation 

до / till 
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Оплату робіт з оформлення тимчасового спеціального експлуатаційного документа РО гарантую. З загальними правилами експлуатації РО ознайомлений і 

зобов`язуюсь їх виконувати 

Herewith I guarantee payment for services on issuance of a temporary special operating document for RE. I am acquainted with general rules for  operation of RE and undertake to fulfill 

these rules.  

Ім’я та прізвище (друковані літери) 

First and last names (in block-letters) 
 

Підпис/Signature 
 

Дата/Date 
 

                                                             
1 Зазначте юридичну особу (яка буде використовуватись для виставлення рахунку) / Indicate a legal entity (to be further addressed  for invoicing) 
2
 В разі продовження терміну дії тимчасового спеціального експлуатаційного документа вкажіть “prolongation” в полі “from”/ in case you need to prolongue the validity of a temporary special operating document , please, indicate 

“prolongation” in the field “from” 

mailto:centre@ucrf.gov.ua
mailto:centre@ucrf.gov.ua


Додаток 10 до Порядку 
ЗАМОВЛЕННЯ 

 на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа  

для радіообладнання мовлення 
ORDER  

to receive a Temporary Special Operating Document for a broadcasting radio equipment 
Замовлення може бути направлене поштою або на електронну пошту:  

Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, 

Київ, 03179, Україна; int@ucrf.gov.ua 

Order should be sent by postor e-mail to: 

Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 151 Peremogy ave., Kyiv, 

03179,  Ukraine; int@ucrf.gov.ua  
Власник радіообладнання (РО)1 

Owner of radio equipment (RE)1 
 

Місце знаходження власника РО 
Address of a RE owner  

 

Особа, яка відповідальна за експлуатацію 

Name of a person responsible for operation 
 

Номер телефону /Telephone number  тел. /tel. 

Адреса електронної пошти/E-mail address  
 

Мета ввезення / Purpose of import  

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 

місяців)2 

Dates of the beginning and end of operation (no more than  

3 months)2 

з / from  до / till 

Назва / тип РО 
Name / type of RE 

 

Регіон використання РО, адреса місця 

встановлення та географічні координати 

(довгота/широта, у форматі WGS-84) 

Region of RE operation, address of installation and 

geographic coordinates (longitude/latitude in WGS-84 

format)  

 

Діапазон/номінали робочих частот, МГц 
Operating frequency range/nominals, MHz 

 

Максимальна потужність випромінювання, дБВт 

Maximum radiated power, dBW 
 

Необхідна ширина смуги та клас випромінювання  
Necessary bandwidth and class of emission 

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м 
Height of antenna above ground level, m  

 

 
 

Оплату робіт з оформлення тимчасового спеціального експлуатаційного документа РО гарантую. З 
загальними правилами експлуатації РО ознайомлений і зобов`язуюсь їх виконувати. Herewith I 

guarantee payment for services on issuance of a temporary special operating document for RE. I am acquainted with 

general rules for  operation of RE and undertake to fulfill these rules. 

 

Ім’я та прізвищ (друковані літери)  
First and last names (in block-letters) 

Підпис 
Signature 

Дата 

Date 
 

  

                                                             
1 Зазначте юридичну особу (яка буде використовуватись для виставлення рахунку) / Indicate a legal entity (to be further 

addressed for invoicing) 
2 В разі продовження терміну дії тимчасового спеціального експлуатаційного документа вкажіть “prolongation” в 

полі “from”/ in case you need to prolongue the validity of a temporary special operating document ,please, indicate 

“prolongation” in the field “from” 

mailto:int@ucrf.gov.ua
mailto:centre@ucrf.gov.ua


Додаток 11 до Порядку 
 

ЗАМОВЛЕННЯ 

 на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа  

для пересувної земної станції супутникового радіозв’язку 

ORDER 

to receive a Temporary Special Operating Document for 

a transportable earth station for satellite communication  
Замовлення може бути направлене поштою або на електронну пошту:  

Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, 

Київ, 03179, Україна; int@ucrf.gov.ua 

Order should be sent by post or e-mail to: 

Ukrainian State Centreer of Radio Frequencies, 151 Peremogy ave., 

Kyiv, 03179,  Ukraine; fax:  int@ucrf.gov.ua  
 

Власник радіообладнання (РО)1/Owner of radio equipment (RE)1  

Місцезнаходження власника РО/Address of an owner of RE   

Особа, яка відповідальна за експлуатацію 
Name of a person responsible for operation 

 

Номер телефону /Telephone number  тел. /tel. 

Адреса електронної пошти/E-mail address  
 

Мета ввезення / Purpose of import  

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 місяців)2 

Dates of the beginning and end of operation (no more than 3 months)2 
з / from до / till 

 

Назва супутникової мережі (супутника) та орбітальна позиція 

ГСО не більше 1 (однієї) 
Name of a satellite network (satellite) and GSO orbital position,(no 

more than one)   

 

Регіон використання РО (область, АР Крим, м. Київ, м. 

Севастополь (не більше 1 (одного)) 
Region of  RE operation (oblast, Autonomous Republic of Crimea, the 

City of Kyiv, the City of Sevastopol (no more than 1 (one)) 

 

Назва / тип РО/Name / type of RE  

Макс. потужність передавача на вході антени, дБВт 

Maximum power of transmitter at antenna input, dBW 
 

Тип антени, розміри, м/Antenna type, dimensions, m  

Висота фазового центра антени над рівнем землі, м 
Height of antenna phase center above ground level, m 

 

Коефіцієнт підсилення антени ПРД/ПРМ, дБ: 

Antenna gain in transmission/reception mode, dB: 
 

Номінали робочих частот (смуг) МГц,  

(тип поляризації)3 / Nominals of operating frequencies (bands) 

MHz, (polarization type)3 

у режимі передачі: 
іn transmission 

mode: 

у режимі прийому: 

іn reception mode: 

    

Необхідна ширина смуги та клас випромінювання 
Necessary bandwidth and class of emission 

  

 

Марка та державний номер транспортного засобу 
Mark of vehicle and its registration number 

 

Інші суттєві вимоги чи пояснення (за потреби) 
Other essential requirements or explanations (if necessary) 

 

 

Оплату робіт з оформлення тимчасового спеціального експлуатаційного документа РО гарантую. З 
загальними правилами експлуатації РО ознайомлений і зобов`язуюсь їх виконувати. Herewith I guarantee 

payment for services on issuance of a temporary special operating document for RE. I am acquainted with general 

rules for  operation of RE and undertake to fulfill these rules. 

Ім’я та прізвище (друковані літери)  
First and last names (in block-letters) 

 

Підпис/Signature 
 

Дата/Date 
 

 

                                                             
1 Зазначте юридичну особу (яка буде використовуватись для виставлення рахунку) / Indicate a legal entity (to be further addressed for invoicing) 
2 В разі продовження терміну дії тимчасового спеціального експлуатаційного документа вкажіть “prolongation” в полі “from”/ in case you need 

to prolongue the validity of a temporary special operating document, please, indicate “prolongation” in the field “from” 
3 При неможливості зазначення номіналів радіочастот вказується частотний діапазон відповідного транспондеру космічної станції / In case of 

impossibility to specify the radio frequency nominals, the frequency band of respective space station transponder shall be indicated 

mailto:int@ucrf.gov.ua
mailto:centre@ucrf.gov.ua


Додаток 12 до Порядку 
 ЗАМОВЛЕННЯ 

 на отримання тимчасового спеціального експлуатаційного документа  

для радіообладнання широкосмугового радіодоступу 

ORDER to receive a Temporary Special Operating Document for a radio equipment of 

broadband wireless access 

  

Замовлення може бути направлене поштою або на електронну пошту:  

Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, 

Київ, 03179, Україна; int@ucrf.gov.ua 

Order should be sent by post, fax or e-mail to: 

Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 151 Peremogy ave., Kyiv, 03179,  

Ukraine; int@ucrf.gov.ua  
 

Власник радіообладнання (РО)1/Owner of radio equipment (REF) 1  

Місцезнаходження власника РО/Address of an owner of RE   

Особа, яка відповідальна за експлуатацію  

Name of a person responsible for operation  
 

Номер телефону / Telephone number тел. / tel. 

Адреса електронної пошти / E-mail address  
 

Мета ввезення / Purpose of import  

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 місяців)2 

Dates of the beginning and end of operation (no more than 3 months) 2 
з / from до / till 

 

Регіон використання РО, адреса місця встановлення та 

географічні координати (довгота/широта, у форматі WGS-84) 

Region of RE operation, address of installation and geographic 

coordinates (longitude/latitude in WGS-84 format) 

 

Назва / тип РО/Name / type of RE  

Необхідна ширина смуги та клас випромінювання / Necessary 

bandwidth and class of emission 
 

Азимут максимального випромінювання, градусів 

Azimuth of maximum radiation, degrees 
 

Макс. потужність передавача, дБВт 
Maximum power of transmitter, dBW 

 

Тип антени (направлена/ненаправлена, конструктивна, 
інтегрована, тощо) / Antenna type (directional / non-directional, 

external, integrated, etc.) / 

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі / Antenna gain, dBі  

Висота підвісу антени над рівнем землі, м 
Antenna height above ground level, m 

 

Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, 

градусів /вертикальна, градусів 
Antenna beam width: horizontal (degrees) / vertical (degrees) 

 

Номінали робочих частот (приймання / передавання) МГц, 

(тип поляризації: вертикальна/горизонтальна/дуальна) 

Nominals of operating frequencies (reception / transmission), MHz 

(polarization type: vertical / horizontal/dual) 

 

Інші суттєві вимоги чи пояснення (за потреби) 
Other essential requirements or explanations (if  necessary) 

  

 

Для оформлення тимчасових спеціальних експлуатаційних документів абонентських терміналів 
подається окреме замовлення / To process a temporary special operating document for terminal station, a separate 

order is enclosed:   □ так, на / yes, on ______ аркушах / pages        □ ні / no 
 

Оплату робіт з оформлення тимчасового спеціального експлуатаційного документа РО гарантую. З 
загальними правилами експлуатації РО ознайомлений і зобов`язуюсь їх виконувати. Herewith I guarantee 

payment for services on issuance of a temporary special operating document for RE. I am acquainted with general rules 

for  operation of RE and undertake to fulfill these rules. 

Ім’я та прізвище (друковані літери)   

First and last names (in block-letters) 

Підпис/Signature 

 
Дата/Date 

 

                                                             
1 Зазначте юридичну особу (яка буде використовуватись для виставлення рахунку) / Indicate a legal entity (to be further 

addressed for invoicing) 
2 В разі продовження терміну дії тимчасового спеціального експлуатаційного документа вкажіть “prolongation” в 

полі “from”/ In case you need to prolongue the validity of a temporary special operating document, please, indicate 

“prolongation” in the field “from”  

mailto:centre@ucrf.gov.ua
mailto:centre@ucrf.gov.ua

