
 

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 надання 

контролюючим органом інформації 

про несплату або сплату не в повному 

обсязі рентної плати за користування 

радіочастотним спектром до 

Державного бюджету України  

 

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 54 Закону України «Про 

електронні комунікації» та 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 надання контролюючим органом інформації про 

несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування 

радіочастотним спектром до Державного бюджету України, що додається.  

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку 

подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня припинення 

або скасування воєнного стану в Україні. 

 

 

Голова                                                                    Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 

  

 

 

Додаток до рішення НКЕК
від 01.06.2022 № 58



  

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку  

 

 

Наказ Міністерства фінансів 

України 

 

 

 

Порядок  

 надання контролюючим органом інформації про несплату або сплату не 

в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним 

спектром до Державного бюджету України  

 

1. Цей Порядок визначає процедуру надання контролюючим органом 

до регуляторного органу інформації про несплату або сплату не в повному 

обсязі рентної плати за користування радіочастотним спектром до 

Державного бюджету України протягом трьох і більше місяців. 

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

Податковому кодексі України та Законі України «Про електронні 

комунікації». 

3. Контролюючий орган щокварталу, до 10 числа місяця, наступного 

за звітним надає до регуляторного органу інформацію про несплату або 

сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним 

спектром до Державного бюджету України за формою згідно з додатком. 

4. У разі необхідності уточнення інформації щодо питань несплати 

або сплати не в повному обсязі рентної плати за користування 

радіочастотним спектром посадові особи регуляторного органу звертаються  

до контролюючого органу із запитом про надання детального розрахунку 

суми заборгованості за окремий період строку дії відповідної ліцензії на 

користування радіочастотним спектром України. 

Контролюючий орган надає регуляторному органу уточнену 

інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту. 

 

Директор Департаменту правового забезпечення 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку 

 

 

 

 

Євген БАКІРОВ 
 

Посадова особа Міністерства фінансів України 
 



Додаток 

до Порядку надання контролюючим 

органом інформації про несплату або 

сплату не в повному обсязі рентної 

плати за користування 

радіочастотним спектром до 

Державного бюджету України  

(пункт 3) 
 

Інформація 

 про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним спектром  

до Державного бюджету України 

 
Користувач 

радіочастотного 

спектра 

(повне найменування 

або прізвище, ім’я та 

по батькові (за 

наявності)) 

Код за ЄДРПОУ або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

 

 

Місцезнаходження або 

місце проживання 

користувача 

радіочастотним спектром 

Інформація про 

реєстраційний № та дату 

видачі ліцензії на 

радіочастотним спектром 

(ресурсом) України 

Сума несплати 

або сплати не в 

повному обсязі 

рентної плати 

Період несплати 

або сплати не в 

повному обсязі 

рентної плати 

(протягом трьох 

і більше місяців) 

Дата,  

станом на яку 

складено 

інформацію 

 

       

 

 

_____________ 


