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Голові Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового 

зв’язку 

Животовському О.М. 
______________________________________________ 

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3 
 

Щодо проекту Прядку виявлення 

джерел радіозавад  
 

Шановний Олександре Миколайовичу! 
 

Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» (далі – Асоціація 

«Телас») висловлює Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку, (надалі – НКЕК) свою повагу та 

звертається стосовно наступного. 

Рішенням НКЕК від 29.06.2022 № 86 схвалено та опубліковано для 

громадського обговорення проект постанови «Про затвердження Порядку 

виявлення джерел радіозавад та його документального оформлення за 

заявами користувачів» (надалі – проект Порядку). Строк, протягом якого від 

фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та 

пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу, встановлено до 

01 серпня 2022 року. 

За результатами опрацювання проекту Порядку та проведеного 

засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» за участі представників НКЕК 

та ДП «УДЦР», експерти Асоціації дійшли до наступних висновків. 

Відповідно до підпункту «е» пункту 1 частини 4 статті 4 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку» (далі – Закон) до повноважень регуляторного органу 

належить розроблення та затвердження «порядку виконання робіт з 

виявлення, усунення та/або припинення дії джерел радіозавад». 

 

http://www.telas.kiev.ua/


Встановлення порядку, який регулює тільки виконання робіт з 

виявлення джерел радіозавад та його документального оформлення, не 

відповідає вимогам зазначеного вище  Закону, який передбачає встановлення 

порядку, що забезпечує в кінцевому результаті захист користувачів 

радіочастотного спектру від радіозавад шляхом усунення дії радіозавади від 

радіообладнання, яке працює з порушенням зазначених у присвоєнні 

радіочастот параметрів та умов експлуатації, або припинення дії незаконно 

діючого радіообладнання (випромінювального пристрою), що є джерелом 

радіозавад. 

Враховуючи викладене, виникає необхідність повної повторної 

розробки проекту Порядку відповідно до вимог законодавства зі зміною 

всієї структури документу. Зокрема, пропонуємо у проекті Порядку 

конкретизувати перелік дій та строки їх виконання як з боку виконавця робіт 

з виявлення джерел радіозавад, так і з боку регуляторного органу відповідно 

до його компетенції з метою скорішого припинення впливу дії виявленої 

радіозавади.  

Зважаючи на обсяг вкладених фінансових ресурсів для отримання 

ексклюзивної ліцензії на радіочастотний ресурс та щомісячні рентні платежі 

за користування цими радіочастотами, користувач радіочастотного спектру 

обґрунтовано розраховує на захист з боку держави щодо забезпечення 

можливості безперебійно та без радіозавад працювати у наданій йому смузі 

радіочастот. 

Спираючись на викладене та враховуючи наявність суттєвих та 

чисельних зауважень до проекту Порядку, звертаємось до Вас з проханням, 

доопрацювати проект Порядку відповідно до вимог чинного законодавства 

та повторно його схвалити для подальшого громадського обговорення. 

Експерти Асоціації «Телас» готові взяти участь у спільному 

напрацюванні відповідних положень проекту Порядку.  

 

Сподіваємося на взаєморозуміння та подальшу плідну співпрацю. 

 

З повагою 

Голова Ради Української асоціації  

операторів зв’язку «Телас»     Л.М. Ошеров 

 


