
 

  

Додаток до рішення НКЕК 

від 18.05.2022 № 46 
 

ПРОЕКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У  СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО  

СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

  

ПОСТАНОВА 

 

____ 2022           м. Київ                        №___ 

 

Про затвердження Порядку  ведення  

реєстру  ліцензій   на   користування 

радіочастотним спектром 

 

Відповідно до статей 48, 51-54 Закону України «Про електронні 

комунікації» та підпункту «п» пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Порядок ведення реєстру ліцензій на користування 

радіочастотним спектром, що додається. 

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством 

порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

Голова НКЕК                            Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок ведення реєстру ліцензій на   

користування радіочастотним спектром 

 

І. Загальні положення  

 

1. Порядок ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним 

спектром (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про 

електронні комунікації» (далі – Закон) та Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку». 

2. Цей Порядок встановлює процедуру подання документів до НКЕК та 

ведення Реєстру. 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в 

Законі України «Про електронні комунікації». 

4. Реєстр є частиною електронної регуляторної платформи. 

5. Технічним адміністратором Реєстру є структурний підрозділ НКЕК, 

до функцій якого належать упровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, технічних засобів, програмного забезпечення, а 

також комплексної системи захисту інформації, забезпечення технічної 

підтримки, захисту і збереження відомостей, що містяться в Реєстрі, та 

обслуговування програмного забезпечення Реєстру. 

6. НКЕК веде Реєстр в електронній формі державною мовою у вигляді 

набору даних, перелік яких визначено у додатку 1 до Порядку. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку  

від ___.________2022 року №______   

 



 

  

7. Розпорядником Реєстру є НКЕК, що накопичує та узагальнює 

інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним спектром, 

визначає організаційні засади ведення Реєстру.  

Інформаційне наповнення Реєстру забезпечують уповноважені 

рішенням НКЕК посадові особи (далі – уповноважені особи). 

8. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими та 

загальнодоступними, крім даних фізичних осіб – підприємців про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це контролюючі органи і 

мають відмітку в паспорті).  

НКЕК забезпечує вільний та безоплатний доступ до Реєстру. 

 

ІІ. Процедура подання документів до НКЕК,  ведення Реєстру 

та внесення змін до нього  

 

1. Форми заяв та повідомлень 

 

1. Суб’єкт господарювання, який подав повідомлення про початок 

здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до Закону 

та має намір здійснювати таку діяльність з використанням радіочастотного 

спектра на засадах індивідуальних прав, або для технологічних потреб у 

ліцензованому діапазоні радіочастот, подає до НКЕК заяву про видачу 

ліцензії на користування радіочастотним спектром (додаток 2 до Порядку).  

До заяви подається план освоєння радіочастот із зазначенням строків 

початку користування (початку здійснення експлуатації радіообладнання чи 

надання послуг електронних комунікацій) в кожному регіоні (районі, області) 

та повного освоєння замовлених смуг радіочастот, а також строків задіяння 

щодо кожного регіону території, на якій планується користування 

радіочастотами (додаток 3 до Порядку). 



 

  

Заява підписується керівником або особою, яка може вчиняти дії від 

імені суб’єкта господарювання, або особисто фізичною особою - 

підприємцем. 

При формуванні електронної форми заяви електронна регуляторна 

платформа забезпечує перевірку повноти її заповнення. 

3. Якщо ліцензіат має намір продовжити строк дії ліцензії на 

користування радіочастотним спектром, він повинен звернутися з 

відповідною заявою (додаток 4 до Порядку) до НКЕК.  

4. Якщо користувач радіочастотного спектра має намір на договірних 

засадах передавати або надавати в користування іншим користувачам 

радіочастотного спектра свої індивідуальні права користування 

радіочастотним спектром (його частиною), до НКЕК необхідно подати 

повідомлення згідно з додатком 5 до Порядку. 

5. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії заява 

подається до НКЕК згідно з додатком 6 до Порядку.  

          6. Для анулювання ліцензії користувач радіочастотного спектра подає 

до НКЕК заяву згідно з додатком 7 до Порядку. 

7. Повідомлення про спільне користування  радіочастотним спектром 

подається до НКЕК за формою згідно з додатком 8 до Порядку. 

8. Заяви та повідомлення за формами, визначеними додатками 1 - 8 до 

Порядку надсилаються шляхом заповнення електронної форми в 

електронному кабінеті на електронній регуляторній платформі із 

застосуванням засобу кваліфікованого електронного підпису.  

У разі неможливості використання електронної регуляторної 

платформи (призупинення її роботи більш ніж на одну добу) надсилання 

документів до НКЕК може здійснюватися: 

- в електронному вигляді за допомогою електронних комунікаційних 

мереж із дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів; 

- поштовим відправленням;  

- нарочним (за місцем розташування відповідного структурного 

підрозділу НКЕК). 

 



 

  

2. Процедура ведення Реєстру, внесення змін до нього 

 

1. За результатами розгляду заяв та повідомлень (додатки 2, 4, 6 до 

Порядку) та прийняття НКЕК рішення щодо видачі, переоформлення, 

продовження строку дії ліцензії, а також за умови надходження 

підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення 

плати за видачу, продовження або переоформлення ліцензії, уповноважені 

особи не пізніше трьох робочих днів вносять до Реєстру інформацію про 

зміст та форму ліцензії  на  користування  радіочастотним  спектром, яка 

визначена у додатку 9 до Порядку. 

2. У разі прийняття НКЕК рішення про анулювання ліцензій, 

уповноважена особа протягом одного робочого дня з моменту прийняття 

такого рішення вносить відповідну інформацію до Реєстру. 

3. На підставі рішення НКЕК про погодження передачі індивідуальних 

прав користування радіочастотним спектром (його частиною), а також за 

умови надходження підтвердження від Державної казначейської служби 

України щодо внесення плати за переоформлення ліцензії, уповноважені 

особи не пізніше трьох робочих днів вносять до Реєстру відповідні зміни, в 

тому числі щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання, якому передані 

такі права, та анулювання ліцензії суб’єкту господарювання, який передав 

такі права. 

У разі передачі частини прав НКЕК, а також за умови надходження 

підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення 

плати за переоформлення ліцензії, уповноважені особи не пізніше трьох 

робочих днів здійснює переоформлення ліцензії суб’єкта господарювання, 

який передав права, а також видачу ліцензії суб’єкту господарювання, якому 

передані такі права. 

4. У випадку змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із застосуванням 

автоматизованого обміну даними, уповноваженими посадовими особами 

вносяться відповідні зміни до Реєстру. 

 



 

  

3. Порядок надання до НКЕК повідомлення про початок  

користування та/або повне освоєння радіочастотного спектра за 

відповідною ліцензією та  внесення цієї інформації до Реєстру 

 

 1. Суб’єкт господарювання, який користується радіочастотним 

спектром на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром, 

повинен повідомити НКЕК про початок користування радіочастотним 

спектром протягом місяця, з дня внесення до реєстру присвоєнь радіочастот 

загальних користувачів із статусом задіяного присвоєння радіочастоти. 

 2. Суб’єкт господарювання, який здійснив повне освоєння 

радіочастотного спектра за ліцензією на користування радіочастотним 

спектром повинен повідомити НКЕК протягом місяця з дня отримання 

останнього присвоєння радіочастот. 

3. Інформацію про початок користування та/або повне освоєння 

радіочастотного спектра за відповідною ліцензією користувач 

радіочастотного спектра направляє НКЕК через електронний кабінет на 

електронній регуляторній платформі, або, у разі неможливості використання 

електронної регуляторної платформи, одним із способів, передбачених 

пунктами 2-4 частини сьомої статті 8 Закону. 

Повідомлення про початок користування та/або повне освоєння 

радіочастотного спектра за відповідною ліцензією подається до НКЕК у 

довільній формі. 

4. Уповноважена посадова особа протягом трьох днів вносить до 

Реєстру інформацію про початок користування та/або повне освоєння 

радіочастотного спектра за відповідною ліцензією. 

 

4. Порядок подання повідомлення до НКЕК про  

тимчасове припинення та відновлення користування  

радіочастотним спектром за відповідною ліцензією,  

та внесення цієї інформації до Реєстру 

 



 

  

 1. У разі виникнення підстав для припинення на термін більше трьох 

місяців користування радіочастотним спектром за відповідною ліцензією 

суб’єкт господарювання повинен протягом місяця повідомити про це НКЕК. 

 2. Повідомлення про припинення користування радіочастотним 

спектром подається через електронний кабінет на електронній регуляторній 

платформі із наданням документів, що підтверджують підстави припинення 

користування радіочастотним спектром за відповідною ліцензією. 

 Уповноважена особа протягом трьох днів вносить до Реєстру 

інформацію про припинення користування радіочастотним спектром. 

 3.  Після відновлення користування радіочастотним спектром суб’єкт 

господарювання, який користується радіочастотним спектром на підставі 

ліцензії, у тижневий термін повинен повідомити про це НКЕК. 

 Уповноважена особа протягом трьох днів вносить до Реєстру 

інформацію про відновлення користування радіочастотним спектром. 

Протягом трьох днів уповноважена особа вносить до Реєстру інформацію про 

відновлення користування радіочастотним спектром. 

Повідомлення про припинення та відновлення користування 

радіочастотним спектром подається до НКЕК у довільній формі. 

 

Директор 

Департаменту  ліцензування                                          Ірина ЧЕРНЯВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток 1 

до Порядок ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(пункт 6 розділу І) 

 

ПЕРЕЛІК НАБОРУ ДАНИХ, 

що містяться у реєстрі ліцензій на користування  

радіочастотним спектром 
 

1. Реєстраційний номер ліцензії. 

2. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 

батькові(за наявності) фізичної особи – підприємця (згідно з відомостями 

ЄДР). 

3. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це контролюючі органи і мають відмітку в 

паспорті) - для фізичних осіб – підприємців. 

4. Місцезнаходження - для юридичної особи (згідно з відомостями 

ЄДР) або місце проживання - для фізичної особи – підприємця. 

5. Радіотехнологія. 

6. Вид радіозв’язку. 

7. Регіони користування (або населений пункт, уся територія України).  

8. Діапазон  радіочастот, приймання/передавання, МГц. 

9. Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні або 

територія, МГц 

10. Загальна ширина смуги  радіочастот, що використовується, МГц. 

11. Дата і номер рішення НКЕК. 

12. Дата видачі ліцензії: число, місяць, рік. 

13. Термін дії ліцензії. 

14. Зміст та форма ліцензії (файл у форматі PDF). 

15. Повідомлення про початок/повне освоєння. 

16. Примітки. 

 



 

  

Додаток  2 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 2 пункт 1 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА 

про видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром 

 
1. Відомості про Заявника: 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності) 

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР) : 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або серія та 

номер паспорта/ або номер документа 

(паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):    

Організаційно-правова форма суб'єкта 

господарювання:  

 

Банківські реквізити (рахунок, МФО, 

найменування банківської установи): 

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по 

батькові(за наявності)): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

 

Адреса для листування:   

2. Відомості про радіочастотний спектр:  

Регіон користування (або населений пункт, уся 

територія України): 

 

Діапазон (смуги, номінали)  радіочастот 

(приймання/передавання), МГц: 

 

Ширина смуги радіочастот, МГц:   

3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (радіообладнання), що заявляється:  

Назва/тип радіообладнання, номер і дата 

Рішення про умови застосування: 

 

Потужність випромінювання радіообладнання, 

Вт: 

 

Клас(и) випромінювання:    

Радіотехнологія:   

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):   

Дальність зв'язку або радіус зони 

обслуговування, км:  

 

Інформація щодо подання повідомлення про 

початок здійснення діяльності у сфері 

телекомунікацій: 

 

Строк, протягом якого планується 

користування радіочастотами:  

 

Електронний підпис заявника (особи, яка має 

на це повноваження) 

 

 



 

  

Додаток  3 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІ) 

 

 

План освоєння радіочастотного спектру 

 
Тип 

раді

ооб

лад

нан

ня   

Регіо

н 

корис

туван

-ня 

радіо

часто

тним 

ресур

сом  

Адре

са 

встан

ов- 

ленн

я 

радіо

облад

нанн

я   

Геогр

афічн

і 

коор

динат

и 

(довг

ота, 

широ

та - 

гр., 

хв., 

с)  

Висо

та 

встан

овлен

ня 

антен

и 

радіо

обла

днан

ня  

над 

рівне

м 

Землі 

(м)  

Висота 

поверх

ні 

Землі 

над 

рівнем 

моря у 

місці 

встано

влення 

радіоо

бладна

ння  

(м)  

Тип 

антен

и  

Коеф

іцієн

т 

підси

ленн

я 

антен

и, 

Бі  

Азим

ут 

макс. 

випр

омі- 

нюва

ння, 

град.  

Затух

ання 

у 

фідер

ному 

тракт

і, Б  

Част

оти 

прий

манн

я, 

МГц, 

або 

кільк

ість 

номі

налів 

часто

т  

Част

оти 

перед

аванн

я, 

МГц, 

або 

кільк

ість 

номі

налів 

часто

т  

Орієнт

ов- 

ний 

термін 

початк

у 

корист

у- 

вання 

радіоч

ас- 

тотним 

ресурс

ом у 

регіоні 

 (місяц

ь, рік) 

Орієнтов

- 

ний 

термін 

повного 

освоєння 

радіочас

- 

тотного 

ресурсу 

в 

регіоні  

(місяць, 

рік) 

              

              

              

 

 

 

 

 
Електронний підпис заявника 

(особи, яка має на це повноваження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток  4 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІ) 

 

ЗАЯВА 

про продовження строку дії ліцензії 

 
1. Відомості про Заявника: 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності) 

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР): 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):    

Організаційно-правова форма суб'єкта 

господарювання:  

 

Банківські реквізити (рахунок, МФО, 

найменування банківської установи): 

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові(за наявності)): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

 

Адреса для листування:   

2. Відомості про радіочастотний спектр:  

Регіон користування (або населений 

пункт, уся територія України): 

 

Діапазон (смуги, номінали)  радіочастот 

(приймання/передавання), МГц: 

 

Ширина смуги радіочастот, МГц:   

3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (радіообладнання), що заявляється:  

Назва/тип радіообладнання, номер і дата 

Рішення про умови застосування: 

 

Потужність випромінювання 

радіообладнання, Вт: 

 

Клас(и) випромінювання:    

Радіотехнологія:   

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):   

Дальність зв'язку або радіус зони 

обслуговування, км:  

 

Наявність раніше отриманих ліцензій на 

користування радіочастотним спектром 

(номер ліцензії, дата видачі, термін дії): 

 

Ліцензія, що заявляється на 

продовження (номер ліцензії, дата видачі, 

термін дії): 

 

Строк дії, на який продовжується ліцензія:  

Електронний підпис заявника (особи, яка 

має на це повноваження) 

 



 

  

Додаток  5 

до Порядку ведення  реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 4 пункту 1 розділу ІІ) 

 

Повідомлення 

про намір передати або надати в користування індивідуальні права 

користування радіочастотним спектром (його частиною) 

 

Заповнюється особою, яка передає або надає в користування індивідуальні права 

користування радіочастотним спектром (його частиною) 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР): 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):    

Адреса для листування:   

Смуги радіочастот, індивідуальні права 

користування якими планується передати 

або надати в користування: 

 

Територія користування смугами 

радіочастот, індивідуальні права 

користування якими планується передати 

або надати в користування: 

 

Номер, дата видачі ліцензії на 

користування відповідним радіочастотним 

спектром: 

 

Вид передачі прав (передача або надання 

в користування): 

 

Для надання в користування: 

зобов’язання про відповідальність за 

дотримання умов ліцензії суб’єктом 

господарювання, який надає в 

користування індивідуальні права 

користування радіочастотним спектром 

(його частиною): 

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові(за наявності)): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

 

Електронний підпис заявника (особи, яка 

має на це повноваження) 

 

 
 

Заповнюється особою, якій передаються або надаються в користування індивідуальні 

права користування радіочастотним спектром (його частиною) 



 

  

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР): 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):  

Адреса для листування:   

Наявність раніше отриманих ліцензій на 

користування радіочастотним спектром 

(номер, дата, термін дії ліцензії): 

 

Смуги радіочастот, які планується 

використовувати: 

 

Територія користування смугами 

радіочастот: 

 

Для передачі прав: 

зобов’язання про збереження (виконання) 

умов користування радіочастотами 

відповідно до заявленої ліцензії суб’єктом 

господарювання, якому планується 

передати індивідуальні права 

користування: 

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові(за наявності)): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

 

Електронний підпис заявника (особи, яка 

має на це повноваження) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток  6 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 5 пункту 1 розділу ІІ) 

 

ЗАЯВА 

про переоформлення ліцензії на користування  

радіочастотним спектром 

 

1. Дані з ліцензії, що подається для переоформлення: 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР): 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):    

Регіони користування радіочастотним 

спектром:  

 

Номер, дата видачі ліцензії:    

2. Відомості про Заявника на дату подання ліцензії на переоформлення:  

Найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця: 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):    

Організаційно-правова форма суб'єкта 

господарювання:  

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

 

Адреса для листування:   

3. Підстави для переоформлення ліцензії: 

1. 

2. 

4. Зменшення смуги радіочастот 

Відомості про смуги/номінали 

радіочастот, користування якими 

продовжується: 

 

5. Зменшення кількості регіонів 

Відомості про регіони, у яких 

продовжується користування 

радіочастотним спектром: 

 

Перелік документів, що додаються:   

Електронний підпис заявника (особи, яка 

має на це повноваження) 

 



 

  

Додаток 7 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 6 пункту 1 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА 

про анулювання  ліцензії на користування 

радіочастотним спектром 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР): 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

 

Місцезнаходження (місце проживання):    

Організаційно-правова форма суб'єкта 

господарювання:  

 

Номер, дата видачі ліцензії:    

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові(за наявності)): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

 

Адреса для листування:   

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 54 Закону України «Про електронні 

комунікації», просимо/прошу анулювати ліцензію на користування радіочастотним 

спектром. 

Електронний підпис заявника (особи, яка має на це повноваження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток 8 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 7 пункту 1 розділу ІІ) 

 

Повідомлення 

про спільне користування радіочастотним спектром 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР) 

(користувач 1): 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я по батькові(за наявності)  

фізичної особи-підприємця (згідно з ЄДР) 

(користувач 2): 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

(користувач 1) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  

Ідентифікаційний номер РНОКПП/ або 

серія та номер паспорта/ або номер 

документа (паспорта):  

(користувач 2) 

 

Смуги радіочастот, спільне користування 

якими планується: 
 

Територія користування смугами 

радіочастот, спільне користування якими 

планується: 

 

Відомості щодо типів радіомережі або 

радіотехнології, що плануються 

використовуватися, - для смуг, щодо яких 

планом розподілу і користування 

радіочастотним спектром в Україні 

передбачені обмеження відповідно 

до частини другої статті 41 Закону 

України «Про електронні комунікації»: 

Номер та дата видачі ліцензії на 

користування відповідним радіочастотним 

спектром: 

 

 



 

  

Номер, дата видачі ліцензії на 

користування радіочастотним спектром 

(для користувача/користувачів, який надає 

спектр в користування): 

 

Інформація про збереження умов ліцензій 

щодо користування радіочастотами: 
 

Місцезнаходження (місце проживання):   

(користувач 1) 

 

Місцезнаходження (місце проживання):   

(користувач 2) 

 

Адреса для листування:  

(користувач 1) 

 

Адреса для листування:  

(користувач 2) 

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові):  

Тел.: 

Електронна пошта:  

(користувач 1) 

 

Відповідальна особа (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові(за наявності)): 

Тел.: 

Електронна пошта:  

(користувач 2) 

 

Електронний підпис заявника (особи, яка 

має на це повноваження) 

(користувач 1) 

 

Електронний підпис заявника (особи, яка 

має на це повноваження) 

(користувач 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток  9 

до Порядку ведення реєстру 

ліцензій на користування   

радіочастотним спектром 

(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ) 

 

 

Зміст та форма ліцензії на користування радіочастотним спектром 

 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку 

1. Повне найменування юридичної 

особи  або прізвище, ім’я та по 

батькові(за наявності)  фізичної особи – 

підприємця (згідно з ЄДР) 

 

2. Місцезнаходження юридичної особи 

або місце проживання фізичної особи:  

 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи або ідентифікаційний 

номер з ДРФО фізичної особи:  

 

4. Вид радіозв’язку (або тип 

радіомережі): 

 

5. Регіони користування 

радіочастотним спектром:  

 

6. Смуги (номінали) радіочастот 

(приймання/передавання), МГц:  

 

7. Ширина смуги радіочастот, що 

використовується в регіоні, МГц:  

 

8. Загальна ширина смуги радіочастот, 

що використовується, МГц:  
Підсумок (за наявності декількох регіонів)  

  

9. Терміни освоєння радіочастотного 

спектра (місяць, рік):  

початок користування  

повне освоєння  

   

   

10. Реєстраційний номер ліцензії:     

11. Дата і номер рішення:  

12. Дата видачі ліцензії:   

13. Строк дії ліцензії:   

14. Умови ліцензії:  

Підпис уповноваженої особи підпис 
 

 

 

 

 


