
Додаток до рішення НКЕК 

від  ___.___. 2022 № _____ 

 

 

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 взаємодії 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового 

зв’язку з Генеральним штабом Збройних 

Сил України по усуненню дії джерел 

радіозавад у смугах радіочастот загального 

користування щодо радіообладнання 

спеціальних користувачів 

 

Відповідно до частини четвертої статті 73 Закону України "Про електронні 

комунікації", 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", 
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити Порядок взаємодії Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку з Генеральним штабом Збройних 

Сил України по усуненню дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального 

користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів, що додається. 

2. Департаменту державного нагляду в установленому 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 сфері електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку 

______________ 2022 року № _____ 

 

Наказ начальника Генерального 

штабу Збройних Сил України 

______________ 2022 року № _____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку з Генеральним штабом Збройних Сил України 

по усуненню дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального 

користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів 

 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку та Генерального 

штабу Збройних Сил України щодо організації та проведення заходів по 

усуненню дії джерел радіозавад, виявлених за результатами радіочастотного 

моніторингу та інших заходів, що здійснюються відповідно до законодавства 

України, у смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання 

спеціальних користувачів. 
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2. При виявленні джерел радіозавад радіообладнанню спеціальних 

користувачів у смугах радіочастот загального користування, Генеральний штаб 

Збройних Сил України проводить перевірку роботи радіообладнання 

спеціальних користувачів – радіоелектронних засобів та/або випромінювальних 

пристроїв, що використовуються спеціальними користувачами для виконання їх 

функцій та завдань, на відповідність наданому присвоєнню радіочастот, їх 

працездатності, завадостійкості, відповідності параметрів 

приймально/передавальних модулів, антенно-фідерних компонентів, тощо, 

встановленим нормам та технічним вимогам до такого радіообладнання. 

За результатами проведеної перевірки, у разі підтвердження відповідності 

роботи радіообладнання спеціальних користувачів наданому присвоєнню 

радіочастот, встановленим нормам та технічним вимогам, а також фактів 

наявності радіозавад з боку радіообладнання загальних користувачів, 

Генеральний штаб Збройних Сил України звертається до НКЕК.  

До звернення додаються документи з інформацією про радіообладнання та 

випромінювальні пристрої загальних користувачів, що створюють радіозавади 

радіообладнанню спеціальних користувачів, а саме: дату виявлення їх роботи, 

адресу місця розміщення, географічні координати, параметри випромінювання з 

зазначенням частоти випромінювання, ширини смуги випромінювання, рівня 

сигналу, радіотехнології до якої вони належать, фотофіксацію радіообладнання 

та випромінювальних пристроїв загальних користувачів, а також, за наявності, 

інформацію про володільця радіообладнання. 

3. НКЕК після отримання звернення Генерального штабу Збройних Сил 

України протягом трьох робочих днів звертається до державного підприємства 

"Український державний центр радіочастот" (далі – УДЦР) з запитом про 

надання інформації стосовно користувача радіочастотного спектра, параметрів 

частотного присвоєння радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що 

створюють радіозавади радіообладнанню спеціальних користувачів, зазначеним 

у зверненні Генерального штабу Збройних Сил України. 
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За інформацією отриманою від УДЦР проводяться заходи щодо усунення 

чи обмеження дії джерела радіозавад. 

4. У разі якщо володілець радіообладнання, що створює радіозавади 

радіообладнанню спеціальних користувачів, працює на підставі присвоєння 

радіочастот з дотриманням умов присвоєння радіочастот, або володільцем 

використовується радіообладнання на засадах загальної авторизації, НКЕК 

проводить консультації з Генеральним штабом Збройних Сил України, УДЦР, 

користувачами радіочастотного спектра, іншими зацікавленими сторонами з 

метою вжиття заходів щодо усунення дії джерела радіозавад. 

5. У разі якщо володілець радіообладнання, що створює радіозавади 

радіообладнанню спеціальних користувачів, працює на підставі присвоєння 

радіочастот з порушенням умов присвоєння, або користується радіочастотним 

спектром без присвоєнь радіочастот, уповноважений структурний підрозділ 

НКЕК, до функцій якого належить здійснення державного нагляду (контролю) 

за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний 

спектр, протягом трьох робочих днів надає володільцю радіообладнання 

повідомлення з вимогою про приведення у визначений термін експлуатації 

радіообладнання у відповідність до вимог Закону України "Про електронні 

комунікації" (далі – Закон). 

У разі продовження порушення умов користування радіочастотним 

спектром володільцем радіообладнання, що створює радіозавади 

радіообладнанню спеціальних користувачів, що підтверджується інформацією 

УДЦР, НКЕК приймає рішення про проведення позапланової перевірки такого 

користувача радіочастотного спектра.  

6. У разі відсутності інформації про володільця радіообладнання, що 

створює радіозавади радіообладнанню спеціальних користувачів, та 

неможливості надання повідомлення з вимогою про приведення експлуатації 

радіообладнання у відповідність до вимог Закону, НКЕК, з метою встановлення 

володільця радіообладнання, що створює радіозавади, та усунення дії джерела 

радіозавад, здійснює заходи відповідно до частини шостої статті 73 Закону. 
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За вмотивованим рішенням НКЕК для проведення заходів у порядку 

визначеному НКЕК та Національною поліцією України, з метою встановлення 

та притягнення до відповідальності власників незаконно діючого 

радіообладнання або випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади, 

залучаються працівники поліції відповідно до частини восьмої статті 73 Закону. 

7. Після проведення заходів щодо усунення дії джерела радіозавад НКЕК 

протягом трьох робочих днів повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил 

України про результати проведених заходів. 

 

Директор Департаменту 

державного нагляду НКЕК    Олег ШНАЙДЕР 

 

Начальник Центрального управління 

зв’язку та кіберборотьби Генерального 

штабу Збройних Сил України   Олексій КОВАЛЕНКО 

 


