
Додаток до рішення 

НКЕК від 27.07.2022 № 127 
 

ПРОЕКТ 
 

 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку 
 

 

ПОСТАНОВА 
 

__.__.20__     м. Київ      № __ 

 

Про затвердження Порядку вжиття 

невідкладних тимчасових заходів для 

усунення загроз для громадської 

безпеки, громадського здоров’я та 

ризиків створення серйозних 

економічних або операційних 

проблем для користувачів 

радіочастотного спектра 

 

Відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України «Про 

електронні комунікації» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Порядок вжиття невідкладних тимчасових заходів для 

усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я та ризиків 

створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів 

радіочастотного спектра, що додається. 
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2. Департаменту державного нагляду 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                     Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що  

здійснює державне регулювання у  

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку 

__.__. 20__ року № __ 

 

 

ПОРЯДОК 

вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для 

громадської безпеки, громадського здоров’я та ризиків створення 

серйозних економічних або операційних проблем для користувачів 

радіочастотного спектра 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру вжиття Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – 

регуляторний орган, НКЕК) невідкладних тимчасових заходів у разі порушення 

користувачем радіочастотного спектра умов, визначених статтею 47 Закону, 

та/або умов відповідної ліцензії, що становлять загрозу для громадської 

безпеки, громадського здоров’я або ризики створення серйозних економічних 

або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра. 

2. Дія цього Порядку поширюється на загальних користувачів 

радіочастотного спектра. 

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

України «Про електронні комунікації». 

4. Невідкладні тимчасові заходи застосовуються з метою усунення загроз 

для громадської безпеки, громадського здоров’я або ризиків створення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n963
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серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів 

радіочастотного спектра. 

ІІ. Порядок запровадження тимчасових заходів  

1. У разі наявності доказів порушення умов, визначених статтею 47 

Закону, та/або умов відповідної ліцензії, що становлять загрозу для громадської 

безпеки, громадського здоров’я або ризики створення серйозних економічних 

або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра, 

регуляторний орган, протягом 2 робочих днів з дати отримання доказів про 

порушення, звертається до відповідного користувача радіочастотного спектра 

листом з пропозицією у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дати 

реєстрації листа в НКЕК, надати пояснення та запропонувати можливі заходи з 

усунення відповідних загроз чи ризиків. 

2. Лист надсилається до електронного кабінету користувачу 

радіочастотного спектра. В разі відсутності електронного кабінету лист 

надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця 

проживання) користувача радіочастотного спектра, яка зазначена в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань та на адресу електронної пошти користувача радіочастотного 

спектра (в разі наявності у регуляторного органу інформації про таку адресу). 

3. Користувач радіочастотного спектра зобов’язаний у строки, зазначені в 

листі регуляторного органу, надати обґрунтовані пояснення по суті порушеного 

у листі питання. 

4. За результатами опрацювання наданих пояснень регуляторний орган у 

строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання пояснень від 

користувача радіочастотного спектра, приймає рішення щодо вжиття 

невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз та ризиків на період до 

прийняття остаточного рішення шляхом обмеження передбачених ліцензією 

прав користування радіочастотним спектром, у тому числі їх призупинення чи 

визначення певних технічних параметрів користування радіочастотним 

спектром. 
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5. Для визначення невідкладних тимчасових заходів з метою усунення 

зазначених загроз та ризиків, регуляторним органом можуть проводитись 

консультації з компетентними установами, органами, організаціями. Загальний 

строк проведення консультацій не повинен перевищувати 8 робочих днів з дня 

отримання регуляторним органом інформації про порушення. 

6. У разі відсутності інформації від користувача радіочастотного спектра, 

рішення регуляторного органу щодо вжиття невідкладних тимчасових заходів 

для усунення загроз та ризиків приймається у строк, що не перевищує 10 

робочих днів з дати, зазначеної у листі регуляторного органу для надання 

пояснень. 

7. Рішення регуляторного органу про вжиття невідкладних тимчасових 

заходів має містити: 

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи – підприємця, місцезнаходження - для юридичної 

особи або місце проживання - для фізичної особи – підприємця користувача 

радіочастотного спектра щодо якого застосовуються тимчасові заходи; 

перелік невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз та ризиків; 

строк застосування (дата початку та дата припинення дії) тимчасових 

заходів для усунення загроз та ризиків. 

8. Строк, на який застосовуються тимчасові заходи для усунення загроз та 

ризиків, не повинен перевищувати 20 робочих днів. У разі якщо зазначені 

заходи не завершено у визначений строк, рішенням регуляторного органу його 

може бути продовжено, але не більше ніж на три місяці. 

9. Рішення регуляторного органу не пізніше трьох робочих днів з дати 

прийняття, надсилається до електронного кабінету користувачу 

радіочастотного спектра. В разі відсутності електронного кабінету рішення 

надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця 

проживання) користувача радіочастотного спектра, яка зазначена в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
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формувань та на адресу електронної пошти користувача радіочастотного 

спектра (в разі наявності у регуляторного органу інформації про таку адресу). 

10. Користувач радіочастотного спектра зобов’язаний у визначені у 

рішенні регуляторного органу строки виконати застосовані тимчасові заходи та 

невідкладно повідомити про це регуляторний орган. 

11. Одночасно із вжиттям невідкладних тимчасових заходів для усунення 

загроз та ризиків регуляторним органом у разі наявності відповідних підстав 

розглядається питання щодо проведення позапланової перевірки додержання 

вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр 

відповідно до частини восьмої статті 10 Закону, за результатами якої 

приймається остаточне рішення. 

 

 

Директор Департаменту 

державного нагляду                                  Олег ШНАЙДЕР 

 


