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    Зміст проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України»  Пропозиція до проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України» 

Регламент радіоаматорського зв’язку України Регламент аматорської служби радіозв’язку України 

Пояснення до пропозиції 

Відповідно до  ч.3 ст.63 Закону України "Про електронні комунікації" , який згідно із п.1 Розділ XIX цього закону "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" 
набирав чинності з 01 січня 2022 року, крім абзаців першого - чотирнадцятого підпункту 47 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2023 
року {Пункт 1 розділу XIX із змінами, внесеними згідно із Законами № 1971-IX від 16.12.2021, № 2370-IX від 08.07.2022}, в редакції від 03 серпня 2022 року, користування радіочастотним 
спектром радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, що затверджується регуляторним органом за 
погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, з урахуванням рекомендацій громадських об’єднань радіоаматорів України та відповідних 
міжнародних організацій. 

 
Однак, назва  Регламенту потребує приведенню у відповідність з нормами міжнародного права, як у проекті Регламенту так і в ч.3 ст.63 Закону України 
"Про електронні комунікації", шляхом внесення змін до зазначеного Закону та до проекту Регламенту, оскільки Radio Regulations edition of 2020 Volume 
1 https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/  не містить такого поняття, як «радіоаматорський зв’язок», а містить в п.1.19 
Розділу ІІІ (Радіослужби) Статті 1 (Терміни та визначення)  Глави I (Термінологія та технічні характеристики) поняття «служба радіозв’язку» ( сторінка 19), 
під якою розуміється служба, яка застосовує передачу, випромінювання і/або приймання радіохвиль для цілей електрозв’язку, а також використовує 
поняття «аматорська служба» та «аматорська супутникова служба» наводячи в п.п. 1.56, 1.57 Розділу ІІІ (Радіослужби) Статті 1 (Терміни та визначення)  
Глави I (Термінологія та технічні характеристики) визначення цих понять, а саме: 
-аматорська служба це служба радіозв’язку для цілей самовдосконалення, переговорного зв’язку  та технічних досліджень, , яка здійснюється аматорами, 
тобто особами, які мають на це відповідний дозвіл та які займаються радіотехнікою виключно з особистого інтересу і без цілі набуття матеріальної вигоди; 
-аматорська супутникова служба, це служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках землі, для тих же цілей, що і 
аматорська служба.  (сторінка 23) 
 
Підпункт «а» пункту 19.5 Розділу І (Аматорська служба) та Розділ ІІ (Аматорська супутникова служба) Статті 25 (Аматорські служби)  Глави VI (Положення, 
які стосуються служб і станцій РР25-1) Radio Regulations, також вдаються до визначених Статтею 1 понять  «аматорська служба» та «аматорська 
супутникова служба». 
 
Radio Regulations, edition of 2020 в усьому тексті і у всіх таблицях розподілу частот застосовує поняття «аматорська служба» та «аматорська супутникова 
служба». 
 
Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2005-%D0%BF#Text  також не містить такого поняття, 
як «радіоаматорський зв’язок», в той же час тут міститься такі поняття, як  «аматорська служба», яка в Таблиці визначена, як створена з метою 
самовдосконалення, взаємного зв'язку і технічних досліджень служба радіозв'язку, яка здійснюється без будь-якої матеріальної вигоди аматорами, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1089-20#Text
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мають необхідний дозвіл, а аматорська супутникова служба визначена, як аматорська служба, що використовує космічні станції, установлені на 
супутниках Землі 
 
В п.п. 51, 52 Розділу I (Діючі радіотехнології) та у п.п. 9.2, 9.3 Розділу II (Перспективні для впровадження радіотехнології) Плану використання 

радіочастотного ресурсу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF#Text , службами називаються саме аматорска та аматорська 
супутникова служба. 
 
Аматорський радіозв’язок це технологія, а тому назва діючого Регламенту вказує на те, що це Регламент аматорських радіотехнологій, а не Регламент 
аматорської служби, яка використовує ці радіотехнології(радіозв’язок) , тобто логічніше виглядає Регламент служби якій і надано право використовувати 
відповідні радіотехнології(радіозв’язок) і такий підхід саме й відповідає положенням Radio Regulations, діючим нормам міжнародного права та чинному 
законодавству України. 
 
Відповідно до п.п. 29.1, 30 2, 31 3 ст.4 Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку (Женева, 22.12.1992 року)   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_099#Text основними документами Союзу є: Статут Міжнародного союзу електрозв'язку, Конвенція 
Міжнародного союзу електрозв'язку та Адміністративні регламенти. Положення Статуту доповнюються положеннями Конвенції, є основоположним 
документом Союзу. Положення, як Статуту, так і Конвенції доповнюються    положеннями   Адміністративних регламентів,   які   регулюють   використання   
електрозв'язку   і  обов'язкові для всіх Членів Союзу: 
- Регламенту міжнародного електрозв'язку, 
- Регламенту радіозв'язку. 
 
Згідно п.п. «с» п.36 ст.5 Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку, терміни, визначені в Адміністративних регламентах, мають те значення, якого їм 
надано в цих регламентах. 
 
Відповідно п. 37.1 ст.6 Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку, члени Союзу зобов'язуються дотримувати положень  цього  Статуту,   Конвенції   та   
Адміністративних  регламентів  у  всіх Установах. 
 
Згідно п.п.215.1, 216.1 ст.54 Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку,  адміністративні  регламенти, як зазначено у Статті 4 цього  Статуту, є такими 
міжнародними документами, що зобов'язують і узгоджуються з положеннями цього Статуту і Конвенції. Ратифікація,  прийняття чи схвалення цього 
Статуту і Конвенції  чи приєднання до них відповідно до статей 52 і 53 цього  Статуту,    відповідно,   визначають   також   згоду   дотримувати  
Адміністративні  регламенти,  прийняті  на компетентних всесвітніх  Конференціях. 
  
Статут  і   Конвенцію  Міжнародного  союзу електрозв'язку, підписані від імені України у м.Женеві 22 грудня 1992 року, ратифіковано Законом України 
«Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку» від 15 липня 1994 р №116/94-ВР   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/94-
%D0%B2%D1%80#Text  
 
Датою набрання цим міжнародним договором чинності для України є 04 серпня 1994 року, і цей договір опубліковано 26 січня 2007 року в офіційному 
виданні «Офіційний вісник України» (2007 р., № 3, стор. 303, стаття 140, код акта 38463/2007). 
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Відповідно до ст.10 Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-XII проголошено «пріоритет загальновизнаних норм 
міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права». 
 
Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 р. № 1953-XII вперше визначив місце ратифікованих 
міжнародних договорів України в українському правопорядку: «Укладені й належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять 
невід’ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства».  
 
Відповідно ч.1 ст.15 Закону України «Про міжнародні договори України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text , чинні міжнародні договори 
України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права. 
 
Згідно ч.1 ст.16 Закону України «Про міжнародні договори України», міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, інші органи державної влади, до відання яких віднесені питання, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечують 
дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, які випливають з таких договорів для 
України, і за виконанням іншими сторонами міжнародних договорів України їхніх зобов'язань. 
 
Відповідно ч.ч.1, 2 ст.19 Закону України «Про міжнародні договори України», чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 
Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 
 
Через це зміна назви Регламенту на відмінну від вказаної в ч.3 ст.63 Закону України "Про електронні комунікації" не є порушенням цієї статті, оскільки 
зміна назви «Регламент аматорського радіозв’язку» на назву «Регламент аматорської служби радіозв’язку» буде застосована відповідно до правил 
міжнародного договору. 
 
З огляду на зазначене, назва Регламенту підлягає зміні на назву «Регламент аматорської служби радіозв’язку України» або на назву «Регламент 
аматорських служб радіозв’язку України» з урахуванням того, що він регулює аматорську службу, аматорську супутникову службу та радіоаматорську 
аварійну службу, тобто декілька аматорських служб радіозв’язку. 
 
Зміна назви є доцільною не тільки через те, що вона буде відповідати нормам  міжнародного права, але й через те, що в разі збереження старої назви 
Регламенту, він не набуде статусу нового, а буде лише новою редакцією старого. 
 

 

    Зміст проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України»  Пропозиція до проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України» 

1.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв'язку 
Міжнародного союзу електрозв'язку (далі – МСЕ), Закону України «Про 
електронні комунікації» (далі – Закон) з урахуванням рекомендацій 
відповідних міжнародних організацій та результатів консультацій з 
громадськими об'єднаннями радіоаматорів України. 

1.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту (далі Radio 
Regulations)   радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (далі МСЕ) 
- International Telecommunication Union (далі ITU), Закону України «Про 
електронні комунікації» (далі Закон) за погодженням з Генеральним 
штабом Збройних Сил України, з урахуванням рекомендацій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text


Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку - 
Conference of European Postal and Telecommunications Administrations 
(далі CEPT), інших міжнародних організацій і громадських об'єднань 
радіоаматорів України та результатів консультацій з громадянами  та 
іноземниими неурядовиими організаціями. 

Пояснення до пропозиції 
 ч.3 ст.63 Закону України "Про електронні комунікації" , який згідно із п.1 Розділ XIX цього закону "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" набирав 
чинності з 01 січня 2022 року, крім абзаців першого - чотирнадцятого підпункту 47 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2023 року {Пункт 1 

розділу XIX із змінами, внесеними згідно із Законами № 1971-IX від 16.12.2021, № 2370-IX від 08.07.2022}, в редакції від 03 серпня 2022 року, користування радіочастотним спектром 
радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, що затверджується регуляторним органом за погодженням з 
Генеральним штабом Збройних Сил України, з урахуванням рекомендацій громадських об’єднань радіоаматорів України та відповідних міжнародних 
організацій. 
 
Для запобігання намагань видати Міжнародний радіоаматорський союз – International Amateur Radio Union (далі IARU) за міжнародну організацію слід 
зауважити, що IARU є лише звичайною громадською організацією, і відповідно до законодавства України є громадською спілкою, яка жодним чином не 
відрізняється від інших громадських об'єднань, оскільки, відповідно до ст. 2 (Сфера дії Закону) Закону України «Про громадські об’єднання», неурядові 
організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів 
України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
 
Міжнародних договорів стосовно іноземної неурядової організації  Міжнародний радіоаматорський  союз (IARU) Україна не укладала, а тому Верховна Рада 
України згоду на обов'язковість неіснуючих договорів не надавала.  
 
Таким чином іноземна неурядова організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) та його члени, зокрема 
громадська організація «Ліга радіоаматорів України», виходячи з принципу діяльності громадських об’єднань за яких громадські об'єднання є рівними у своїх 
правах та обов'язках відповідно до вимог п.4 ч.1, ч.5 ст.3 (Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань) Закону України «Про громадські об’єднання», 
за якими рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону.  
 
Тобто в межах держави Україна іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU)  є таким самим громадським об’єднанням, як   
ГС ВРЛ, ГО ЛРУ, ГО ЦЕРР, ГО "Клуб Миколаїв", ГО Маррад, ГО Маріупольський міський радіоклуб тощо. Але проблема в тому, що вона не пройшла відповідну 
державну реєстрацію в державі Україна, тобто не у відповідності до вимог закону не акридитувала свій відокремлений підрозділ на терріторії України. 
 
Ніяких міжнародних договорів  держава Україна не укладала з іноземною недержавною організацією IARU, а тому жоден державний орган, яким зокрема є і 
НКЕК(НКРЗІ), не повинна враховувати дотримуватись рекомендацій IARU. 
 
Державою Україна укладено і ратифіковано договір та статут Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU) Регламент (Radio Regulations 
https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи в тому числі і 
НКЕК(НКРЗІ).  
 
Таким чином IARU не є міжнародною організацією, оскільки Міжнародна організація, створюється у відповідності з нормами міжнародного права, та за своєю 
правовою природою є об'єднанням трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних 
спільних питань чи організації проектів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1089-20#Text
https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/


 
IARU не є об'єднанням незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій.  
 

Іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» - Non-Governmental Organisation (NGO) International Amateur Radio Union (IARU) 
https://www.iaru.org/reference/iaru-constitution/ це лише об'єднання (спілка) декількох громадських організацій, яке не має на теренах України акркдованого 
відокремленого підрозділу, тобто таке саме як і EURAO http://www.eurao.org/  тощо.  
 
Відповідно до п.3.3.2 проекту Регламенту передбачаються колективні АРС, які експлуатуються колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, 
підприємствах, установах, громадських об'єднаннях, навчальних закладах та закладах культури тощо. 
 
А тому вказані організації, підприємства, установи, громадські об'єднання, навчальні заклади та заклади культури тощо мають право на те щоб висловити свою 
думку відносно проекту Регламенту. 
 
Відповідно ст.24 Конституції Україні та ст.ст.4-6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», дія яких поширюється, на відносини 
між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстроване на території України, а також фізичними особами, які 
перебувають на території України, та згідно загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи(фізичні та 
юридичні) незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації, а форми дискримінації з боку державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а 
також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються. 
 
Обговорення проектів нормативних актів, якими є постанови НКЕК(НКРЗІ), в тому числі про затвердження вказаного аматорського Регламенту повинно 
відбуватись у відповідності до п.4.6 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг поштового зв’язку, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 18 лютого 2022 року № 1 
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=18&language=uk , за яким проект нормативно-правового акта Регуляторного органу, що має ознаки регуляторного 
акта, схвалений рішенням НКЕК від 02 листопада 2022 року (протокол №35) проект Регламенту, після схвалення, разом з матеріалами, що обґрунтовують 
необхідність його прийняття, та аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регуляторного органу (НКЕК) у форматах PDF та DOC 
з метою проведення консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб не пізніше 
трьох днів з дня його схвалення. 
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:  
-зміст проекту регуляторного акта; 
-поштову та електронну адреси розробника проекту регуляторного акта та інших органів, до яких за ініціативою розробника надсилаються зауваження і 
пропозиції; 
-інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де 
опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу); 
-інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта; 
-інформацію про спосіб надання зауважень і пропозицій до проекту регуляторного акта. 
 
Офіційний сайт НКЕК https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk містить лише протокол засідання НКЕК від 02.11.2022 року №35  
https://nkrzi.gov.ua/images/upload/659/10030/Protokol_zasidannya_NKEK_02112022_35.pdf  відеозапис засідання НКЕК від 02.11.2022 року 
http://youtu.be/HPAkxka8LSQ та матеріали до засідання НКЕК на 02.11.2022 року 

https://www.iaru.org/reference/iaru-constitution/
http://www.eurao.org/
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=18&language=uk
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk
https://nkrzi.gov.ua/images/upload/659/10030/Protokol_zasidannya_NKEK_02112022_35.pdf
http://youtu.be/HPAkxka8LSQ


https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=478&language=uk#:~:text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B
4%D0%BE%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%9A%C2%A0%D0%BD%D0%B0%
2002.11.2022  архів, який містить проект рішення 26.10.2022 Київ № __ Про ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, таблицю 
відносно ТОВ  "БУС ЕКСПРЕС ЛТД", обґрунтування до проекту рішення НКЕК «Про ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку», 
повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, проект рішення від 26.10.2022 Київ № __ Про схвалення 
проекту постанови НКЕК «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України» в форматі PDF, постанову від __.12.2022 м. Київ № … Про 
затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України та Регламент аматорського радіозв’язку  без додатків, обидва в одному файлі в форматі PDF, 
додатки до Регламенту до  в форматі PDF, обґрунтування до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України» в 
форматі PDF, аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України» в форматі PDF. 
 
При цьому не відомо та можливо встановити коли ці документи було оприлюднено на офіційному сайті, не кажучи про те, що ніяких документів в форматі DOC 
стосовно проекту Регламенту на офіційному сайті НКЕК не викладено. 
 
Якщо припустити і виходити з триденного строку оприлюднення з моменту прийняття рішення, то строк оприлюднення мав би закінчитись 05.11.2022 року після 
24 години, а строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта, встановлюється Регуляторним органом відповідно до п.4.7 
Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового 
зв’язку, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку від 18 лютого 2022 року № 1,  і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення 
проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього. 
Зауваження і пропозиції до проекту акта, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регуляторного органу не 
пізніше однієї доби з дати їх отримання. 
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього, одержані протягом встановленого 
строку, підлягають обов’язковому розгляду, за результатами якого головний розробник забезпечує надання письмового повідомлення про повне або 
часткове врахування одержаних зауважень і пропозицій або мотивоване їх відхилення. 
 
Але інформаційне повідомлення про початок громадського обговорення до цього часу на офіційному сайті НКЕК не  з’явилось, як не з’явилось і інформації , яку 
повинно містити таке повідомлення, що передбачено у вже наведеному п.4.6 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 18 лютого 2022 року № 1. 
 
               Згідно до п.18 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року №996, 
консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення. 
 

В той же час, в порушення наведених норм, за відсутності оприлюднення інформаційного повідомлення, тобто до початку консультацій з громадкісттю, 
пунктом 2 рішення НКЕК від 02 листопада 2022 року (протокол №35) встановлено строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та 
відповідних органів державної влади приймаються зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу, з дня їх оприлюднення до 
23.11.2022 року. 

 

https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=478&language=uk#:~:text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%9A%C2%A0%D0%BD%D0%B0%2002.11.2022
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=478&language=uk#:~:text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%9A%C2%A0%D0%BD%D0%B0%2002.11.2022
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=478&language=uk#:~:text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%9A%C2%A0%D0%BD%D0%B0%2002.11.2022


Зазначене інформаційне повідомлення на офіційному сайті НКЕК станом на 20 годин 22 листопада 2022 року відсутнє, як і інформація, яку воно повинно 
містити, через що громадське обговорення проекту Регламенту фактично завершено ще не розпочавшись. 

 
Відповідно до п.15 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року №996,  
в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються: 
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення; 
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення; 
варіанти вирішення питання; 
адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади тексту проекту акта; 
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення; 
можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників; 
порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень; 
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення; 
прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади; 
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 

 
Згідно п.16 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року №996,  електронні 
консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю" рубрики "Консультації з громадськістю" офіційного веб-
сайту органу виконавчої влади. 
 

Відповідно до п.17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року №996,   
під час проведення електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформаційне повідомлення 
про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення. 
В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються: 
найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю; 
назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на 
обговорення; 
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій 
з громадськістю; 
можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень; 
номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення; 
прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади; 
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 
 



Тобто проект нормативно-правового акта Регуляторного органу, що має ознаки регуляторного акта, схвалений рішенням НКЕК від 02 листопада 2022 року 
(протокол №35) проект Регламенту, після схвалення, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття, та аналізом регуляторного впливу 
не оприлюднені станом на 20 годин 22 листопада 2022 року на офіційному веб-сайті Регуляторного органу (НКЕК) у форматах PDF та DOC з метою проведення 
консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб не пізніше трьох днів з дня його 
схвалення, не зважаючи на те, що таке рішення ухвалене ще 02.11.2022 року (протокол №35). 
 
Відповідно до п.19 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року №996,  пропозиції 
та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів та у письмовій формі на поштову 
і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.  
Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і 
зауваження. 
Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в 
інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю, а також за допомогою спеціальних сервісів офіційних веб-сайтів 
органів виконавчої влади за їх наявності. 
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі 
зазначають своє найменування та місцезнаходження. 
 
На жаль офіційний сайт НКЕК(НКРЗІ) навіть не має, на кшталт Міністерства юстиції України  https://minjust.gov.ua/section_352 , розділу інформаційних 

повідомлень про проведення публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, яким зокрема є проект Регламенту. 
 
Через наведене НКЕК повинно привести пункт 2 рішення НКЕК від 02 листопада 2022 року (протокол №35) у відповідність зі своїм же Регламентом та 
іншим законодавством України. 
 
Підлягає також розширенню в п.1.1 Регламенту коло осіб, рекомендації, побажання та зауваження яких потребують врахуванню при обговоренні, для чого 
подрібно привести це коло осіб до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 
2010 року №996,     

 

    Зміст проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України»  Пропозиція до проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України» 

II. Терміни та їх визначення  
У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються в таких 
значеннях: 
 
аматорська радіостанція (далі – АРС) – станція аматорської або аматорської 
супутникової служби, що розташована в конкретному місці (стаціонарного 
розташування), або носима (портативна) чи пересувна. До складу АРС може 
входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи 
сукупність передавачів та приймачів, разом з антено-фідерними 

II. Терміни та їх визначення  
У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються в таких 
значеннях: 
 
аматорська радіостанція (далі – АРС) – станція аматорської або аматорської 
супутникової служби, що розташована в конкретному місці (стаціонарного 
розташування), або носима (портативна) чи пересувна. До складу АРС може 
входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи 
сукупність передавачів та приймачів, разом з антено-фідерними 

https://minjust.gov.ua/section_352


пристроями та допоміжним устаткуванням, у тому числі програмного 
забезпечення, які дають змогу АРС працювати за призначенням у 
аматорській або аматорській супутниковій службі;  
 
аматорський радіозв’язок – користування радіоаматорами радіочастотним 
спектром України (випромінювання електромагнітної енергії в 
навколишній простір) в аматорській та/або аматорській супутниковій 
службах радіозв'язку відповідно до вимог цього Регламенту;  
 
аматорська служба – служба радіозв'язку з метою технічних досліджень і 
взаємного радіозв'язку, що здійснюється радіоаматорами виключно в 
особистих цілях і без будь-якої матеріальної вигоди;  
 
аматорська супутникова служба – служба радіозв'язку, що використовує 
космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою 
метою, що й аматорська служба;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат 
HAREC) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він 
має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в 
Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв'язку (далі – CEPT) 
T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа 
дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без 
проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або 
в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної 
Рекомендації;  
 
гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця 
(сертифікат NOVICE) – документ, який надається радіоаматору та свідчить 

пристроями та допоміжним устаткуванням, у тому числі програмного 
забезпечення, які дають змогу АРС працювати за призначенням у 
аматорській або аматорській супутниковій службі;  
 
аматорський радіозв’язок – користування радіоаматорами радіочастотним 
спектром України (випромінювання електромагнітної енергії в 
навколишній простір) в аматорській та/або аматорській супутниковій 
службах радіозв'язку відповідно до вимог цього Регламенту;  
 
аматорська служба – служба радіозв'язку з метою технічних досліджень і 
взаємного радіозв'язку, що здійснюється радіоаматорами виключно в 
особистих цілях і без будь-якої матеріальної вигоди;  
 
аматорська супутникова служба – служба радіозв'язку, що використовує 
космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою 
метою, що й аматорська служба;  
 
виділення смуг радіочастот - запис у Плані розподілу і користування 
радіочастотним спектром України визначеної смуги радіочастот для 
користування однією або більше радіотехнологіями за певних умов, а 
також для встановлення категорії користувачів зазначених технологій; 
 
гармонізований радіочастотний спектр - смуги або номінали радіочастот, 
технічні та експлуатаційні умови користування якими в Україні 
гармонізовані із вимогами, нормами і правилами Європейського Союзу 
щодо користування радіочастотним спектром; 
 
гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат 
HAREC) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він 
має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в 
Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв'язку (далі – CEPT) 
T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа 
дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без 
проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або 
в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної 
Рекомендації;  
 
гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця 
(сертифікат NOVICE) – документ, який надається радіоаматору та свідчить 



про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, 
наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на 
отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської 
радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового 
екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є 
членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32;  
 
гармонізований експлуатаційний документ радіоаматора (CEPT RADIO 
AMATEUR LICENCE) – документ, що встановлює норми та умови 
користування радіочастотним спектром із застосуванням радіообладнання 
зі складу АРС протягом визначеного строку в певних умовах на території 
України та за її межами та відповідає Рекомендаціям СЕПТ T/R 61-01, ECC 
(05) 06;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
національний експлуатаційний документ радіоаматора – документ, що 
встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром для 
ретрансляторів (радіомаяків) аматорського радіозв’язку, радіостанцій для 
спортивної радіопеленгації, рухомих радіостанцій аматорської та 
аматорської супутникової служб, присвоєнь спеціальних та укорочених 
позивних сигналів протягом визначеного строку в певних умовах на 
території України;  

про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, 
наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на 
отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської 
радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового 
екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є 
членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32;  
 
гармонізований експлуатаційний документ радіоаматора (CEPT RADIO 
AMATEUR LICENCE) – документ, що встановлює норми та умови 
користування радіочастотним спектром із застосуванням радіообладнання 
зі складу АРС протягом визначеного строку в певних умовах на території 
України та за її межами та відповідає Рекомендаціям СЕПТ T/R 61-01, ECC 
(05) 06;  
 
іноземна недержавна(неурядова) організація -  недержавна організація 
(НДО) або неурядова організація (НУО) (англ. non-governmental 
organization, скорочено NGO) є суб'єктом правовідносин, який легально, 
відповідно до законодавства, створено для діяльності, що керується 
окремо від держави і діє на Україні через філіал або представництво 
іноземної неурядової організації в Україні, якими є відокремлений 
підрозділ, який повинен, відповідно до ст.20 Закону України «Про 
громадські об’єднання» пройти на Україні акредитацію в порядку, 
визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 
 
міжнародна організація — це об'єднання держав відповідно до 
міжнародного права і на основі міжнародного договору для здійснення 
співробітництва в політичній, економічній, культурній, науково-технічній, 
правовій та інших галузях, що має необхідну для цього систему органів, 
права й обов'язки, похідні від прав і обов'язків держав, і автономну волю, 
обсяг якої визначається волею держав-членів; 
 
національний експлуатаційний документ радіоаматора – документ, що 
встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром для 
ретрансляторів (радіомаяків) аматорського радіозв’язку, радіостанцій для 
спортивної радіопеленгації, рухомих радіостанцій аматорської та 
аматорської супутникової служб, присвоєнь спеціальних та укорочених 
позивних сигналів протягом визначеного строку в певних умовах на 
території України;  



 
кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) – комісія з визначення технічної та 
експлуатаційної компетенції радіоаматорів та перевірки відповідності 
радіообладнання (РО) вимогам цього Регламенту.  
 
необхідна ширина смуги випромінювання – ширина смуги частот, яка 
достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі 
повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах; 
  
 
 
 
 
 
оператор АРС – особа, яка набула право на експлуатацію АРС;  
 
позивний сигнал – розпізнавальний сигнал передачі станції, який 
передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї станції;  
 
радіоаматор – фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним 
спектром для особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою 
діяльністю, без мети отримання прибутку та відповідно до цього 
Регламенту і Закону;  
 
радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ CEPT) – 
документ, що засвідчує право радіоаматорів - іноземних громадян країн-
членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають 
положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06, на ведення 
радіозв'язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової 
служб;  
 
 
 
 
радіомаяки – автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі 
спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови 
розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об'єкти 
радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;  
 

 
кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) – комісія з визначення технічної та 
експлуатаційної компетенції радіоаматорів та перевірки відповідності 
радіообладнання (РО) вимогам цього Регламенту.  
 
необхідна ширина смуги випромінювання – ширина смуги частот, яка 
достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі 
повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;  
план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні - 
нормативно-правовий акт, що регламентує розподіл смуг радіочастот 
радіослужбами в Україні, розподіл на смуги спеціального та загального 
користування, визначає напрями та умови користування радіочастотним 
спектром з визначенням радіотехнологій для певних смуг радіочастот; 
 
оператор АРС – особа, яка набула право на експлуатацію АРС;  
 
позивний сигнал – розпізнавальний сигнал передачі станції, який 
передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї станції;  
 
радіоаматор – фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним 
спектром для особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою 
діяльністю, без мети отримання прибутку та відповідно до цього 
Регламенту і Закону;  
 
радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ CEPT) – 
документ, що засвідчує право радіоаматорів - іноземних громадян країн-
членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають 
положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06, на ведення 
радіозв'язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової 
служб;  
 
радіозв’язок - електронні комунікації, що здійснюються з використанням 
радіочастотного спектра; 
 
радіомаяки – автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі 
спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови 
розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об'єкти 
радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;  
 



радіоаматорська аварійна служба (РАС) – сукупність АРС на території 
України, радіоаматори яких виявляють бажання надавати допомогу в 
умовах надзвичайних ситуаціях, мають узгоджені частоти, позивні сигнали 
та завдання, що вирішуються в інтересах єдиної державної системи 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у 
режимі реального часу передачу іншої радіостанції; рухомі (носимі, возимі) 
аматорські радіостанції – АРС, які пристосовані для ведення радіозв'язку 
при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на 
зупинках; стаціонарна аматорська радіостанція – АРС, що розміщується у 
визначеному фіксованому пункті.  
 
Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у 
інших чинних нормативних та нормативно-правових актах 
 

радіоаматорська аварійна служба (РАС) – сукупність АРС на території 
України, радіоаматори яких виявляють бажання надавати допомогу в 
умовах надзвичайних ситуаціях, мають узгоджені частоти, позивні сигнали 
та завдання, що вирішуються в інтересах єдиної державної системи 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;  
 
реєстр присвоєнь радіочастот загальних користувачів - відомості з 
автоматизованої інформаційної системи управління радіочастотним 
спектром щодо присвоєнь радіочастот для радіообладнання загальних 
користувачів радіочастотного спектра; 
 
радіослужба - визначена Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу 
електрозв’язку служба передавання, випромінювання та/або приймання 
радіохвиль для певних визначених цілей електронних комунікацій; 
 
розподіл смуг радіочастот - запис у плані розподілу і користування 
радіочастотним спектром в Україні визначеної смуги радіочастот для 
користування однією або більше наземними або космічними 
радіослужбами за певних умов, а також для встановлення категорії 
користувачів радіочастотного спектра; 
 
ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у 
режимі реального часу передачу іншої радіостанції; рухомі (носимі, возимі) 
аматорські радіостанції – АРС, які пристосовані для ведення радіозв'язку 
при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на 
зупинках; стаціонарна аматорська радіостанція – АРС, що розміщується у 
визначеному фіксованому пункті.  
 
Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у 
Регламенті (далі Radio Regulations)   радіозв'язку Міжнародного союзу 
електрозв'язку (МСЕ) - International Telecommunication Union (ITU), 
Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку - 
Conference of European Postal and Telecommunications Administrations 
(CEPT), Законі України «Про електронні комунікації», Національній 
таблиці розподілу смуг радіочастот України, Плані використання 
радіочастотного ресурсу України та в інших чинних законах та 
нормативно-правових актах. 
 



Терміни та визначення,  відмінні від тих, що  наведені в цьому Регламенті, 
мають те значення, якого їм надано у Регламенті (далі Radio Regulations)   
радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) - International 
Telecommunication Union (ITU), Європейською конференцією 
адміністрацій пошт та електрозв'язку - Conference of European Postal and 
Telecommunications Administrations (CEPT), Законом України «Про 
електронні комунікації», Національною таблицею розподілу смуг 
радіочастот України, Планом використання радіочастотного ресурсу 
України та іншими чинними законами та постановами Кабынету  
Міністрів України. 

Пояснення до пропозиції 
 Як вже зазначалось для запобігання постійних намагань видати іноземну неурядову(недержавіну) організацію Міжнародний радіоаматорський союз – 
International Amateur Radio Union (далі IARU) за міжнародну організацію слід зауважити, що IARU є лише звичайною громадською організацією, і відповідно до 
законодавства України є громадською спілкою, яка жодним чином не відрізняється від інших громадських об'єднань, оскільки, відповідно до ст. 2 (Сфера дії 
Закону) Закону України «Про громадські об’єднання», неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні неурядові 
організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України. 
 
Міжнародних договорів стосовно іноземної неурядової організації  Міжнародний радіоаматорський  союз (IARU) Україна не укладала, а тому Верховна Рада 
України згоду на обов'язковість неіснуючих договорів не надавала.  
 
До того ж діє вона на территорії України не відповідно до вимог законів України. 
 
Таким чином іноземна неурядова організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) та його члени, зокрема 
громадська організація «Ліга радіоаматорів України», виходячи з принципу діяльності громадських об’єднань за яких громадські об'єднання є рівними у своїх 
правах та обов'язках відповідно до вимог п.4 ч.1, ч.5 ст.3 (Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань) Закону України «Про громадські об’єднання», 
за якими рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону.  
 
Тобто в межах держави Україна іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU)  є таким самим громадським об’єднанням, як   
ГС ВРЛ, ГО ЛРУ, ГО ЦЕРР, ГО "Клуб Миколаїв", ГО Маррад, ГО Маріупольський міський радіоклуб тощо.  
 
Але проблема в тому, що вона не пройшла відповідну державну реєстрацію в державі Україна, як міжнародне громадське об’єднання, і фактично являючись 
іноземною неурядовою(недержавною) організацією у відповідності до вимог закону не акредитувала свій відокремлений підрозділ на території України. 
 
Ніяких міжнародних договорів  держава Україна не укладала з іноземною недержавною організацією IARU, а тому жоден державний орган, яким зокрема є і 
НКЕК(НКРЗІ), не повинна враховувати дотримуватись рекомендацій IARU. 
 
Жодним міжнародним договором чи законодавством або законом України не передбачене виконання розподілу частот, які пропонує  іноземна неурядова 
організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU). 
 



Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. 
 
Але проект Регламенту примушує радіоаматорів вивчати, знати та відповідати перед КТК на питання стосовно розподілу частот, які пропонує іноземна неурядова 
організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU). 
 
В той же час не висувається ніяких вимог стосовно знання Регламенту (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/  
якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи, в тому числі і НКЕК(НКРЗІ), а також всі радіоаматори світу. 
 
Проектом Регламенту в той же час не передбачено знання радіоаматорами Таблиці використання радіочастотного ресурсу України та Плану використання 
радіочастотного ресурсу України, яких вони повинні дотримуватись в своїй повсякденній роботі в ефірі. 
 
Державою Україна укладено і ратифіковано договір та статут Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU - Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) (International 
Telecommunication Union — ITU) MCE заснований у 1865 p. як Міжнародний телеграфний союз. Після підписання в 1934 році Міжнародної конвенції 
електрозв'язку він одержав сучасне найменування. Спеціалізованою установою ООН Союз є з 1947 року. У своєму нинішньому виді МСЕ діє з 1954 року. Україна 
ратифікувала Статут і Конвенцію МСЕ 15 липня 1994 року. Розвиток МСЕ в останні десятиліття призвів до прийняття нового Статуту організації, що вступили в 
силу з 1 липня 1994 року) Регламент (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні 
органи в тому числі і НКЕК(НКРЗІ).  
 
Разом зі статутом Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU) ратифіковано Регламент (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-
2020-volume-1-rus/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи в тому числі і НКЕК(НКРЗІ), а також радіоаматори.  
 
Але проектом Регламенту не передбачено вимог  до знання радіоаматорами Регламенту (Radio Regulations) Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU), а тому у 
радіоаматорів склалось враження, що  іноземній неурядовій(недержавіній) організації Міжнародний радіоаматорський союз – International Amateur Radio Union 
(IARU) підпорядковані Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU), Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, НКЕК(НКРЗІ), УДЦР тощо. 
 
IARU не є міжнародною організацією, оскільки Міжнародна організація, створюється у відповідності з нормами міжнародного права, та за своєю правовою 
природою є об'єднанням трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань 
чи організації проектів.  
 
Поняття «міжнародна організація» передбачає, що це об'єднання держав відповідно до міжнародного права і на основі міжнародного договору для здійснення 
співробітництва в політичній, економічній, культурній, науково-технічній, правовій та інших галузях, що має необхідну для цього систему органів, права й 
обов'язки, похідні від прав і обов'язків держав, і автономну волю, обсяг якої визначається волею держав-членів. 
 
З цього визначення можна виділити такі ознаки будь-якої міжнародної організації: 
- членство трьох і більше держав. При наявності меншої кількості держав виникає їх спілка, але не міжнародна організація, що створюється з метою колективного 
вирішення певних задач; 
- повага суверенітету держав-членів організації і невтручання у внутрішні справи.  
- створення відповідно до міжнародного права. 
- заснування на основі міжнародного договору. 

https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/


- здійснення співробітництва в конкретних галузях діяльності. Міжнародні організації створюються для координації зусиль держав у тій або іншій профільній 
галузі, наприклад у політичній (ОБСЄ), військовій (НАТО), науково-технічній (Європейська організація ядерних досліджень), економічній {Європейський Союз), 
валютно-фінансовій (Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд), соціальній (Міжнародна організація праці), у сфері медицини 
(Всесвітня організація охорони здоров'я), Європейська конференція адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ), Європейської комісії з комунікацій тощо; 
- наявність відповідної організаційної структури;  
- наявність прав і обов'язків організації. Особливістю компетенції міжнародної організації є те, що її права й обов'язки похідні від прав і обов'язків держав-членів.  
- самостійні міжнародні права й обов'язки організації.  
- установлення порядку прийняття рішень і їхньої юридичної чинності.  
Слід, проте, мати на увазі, що суб'єктами міжнародного права є тільки Міжнародні міжурядові організації. 
Таким чином, міжнародна міжурядова організація — це добровільне об'єднання суверенних держав або міжнародних організацій, створене на основі 
міждержавного договору або резолюції міжнародної організації загальної компетенції для координації діяльності держав у конкретній галузі співробітництва, 
що має відповідну систему головних і допоміжних органів, що володіє автономною волею, відмінною від воль її членів. 
IARU не є об'єднанням незалежних держав, не має міжнародного договору, ратифікованого Верховною Радою України,  не є об'єднанням урядів або інших 
міжурядових організацій і не є суб'єктом міжнародного права оскільки не є міжнародною міжурядовою організацією, а тому не могла була створена відповідно 
до норм міжнародного права. 
 
В п.1.1 проекту Регламенту вказано, що Регламент розроблений з урахуванням рекомендацій відповідних міжнародних організацій. 
 
А тому розділ  II. Терміни та їх визначення треба доповнити поняттям міжнародної організації щоб припинити спроби видати IARU за міжнародну організацію  
та надати права, які цій іноземній недержавній(неурядовій) організації не належать,  як не належать такі права і ГС ВРЛ, яка також є  union of non-governmental  
organizations, що  вказано в зареєстрованому статуті ГС ВРЛ https://us8idz.donetsk.ua/constitution-of-uarl/   
 
IARU не є об'єднанням незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій.  
 
Іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» - Non-Governmental Organisation (NGO) International Amateur Radio Union (IARU) 
https://www.iaru.org/reference/iaru-constitution/  це лише об'єднання (спілка) декількох громадських об’єднань, яке не має на теренах України акредитованого 
відокремленого підрозділу, тобто зокрема таке саме об’єднання як і EURAO http://www.eurao.org/   тощо.  
 
Частотний план IARU це лише бажання IARU, і враховуватись можуть так само, як і  побажання ГС ВРЛ, ГО ЛРУ, ГО ЦЕРР, ГО "Клуб Миколаїв", Маррад, 
Маріупольський міський радіоклуб тощо. 
 
А тому всі посилання на IARU з нашого Регламенту та додатків до нього треба негайно видалити і більше ніколи не застосовувати, оскільки це є дискримінацією 
інших громадських об'єднань та приниженням міжнародних міжурядових організацій, враховуючи те, що IARU не є міжнародною організацією, оскільки 
Міжнародна організація, створюється у відповідності з нормами міжнародного права, та за своєю правовою природою є об'єднанням трьох або більше 
незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів, наприклад 
Організація Об'єднаних Націй. 
 
З огляду на викладене до Регламенту потрібно внести поняття міжнародної організації, іноземної недержавної організації, Регламенту (Radio Regulations), 
Таблиці використання радіочастотного ресурсу України та Плану використання радіочастотного ресурсу України Національної таблиці тощо. 

 

https://www.iaru.org/reference/iaru-constitution/
http://www.eurao.org/


    Зміст проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку 

України»  

Пропозиція до проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку 

України» 

Пункт 6.2 Колективним АРС у складі українських наукових експедицій 
в Антарктику призначаються СПС із серії ЕМ1А, ..., ЕМ1Z. АРС 
індивідуального користування, які входять до складу українських 
наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії 
ЕМ1АА, ..., ЕМ1ZZ, ЕМ1ААА, ..., ЕМ1ZZZ або з додаванням префікса ЕМ1 
перед власним позивним сигналом. Позивний сигнал EM5HQ 
видається громадській організації, яка представляє інтереси України 
в Міжнародному радіоаматорському союзі (IARU) як структурному 
підрозділі МСЕ для участі в організованих ним змаганнях. з 
урахуванням рекомендації T/R 61-02) 

Пункт 6.2 Колективним АРС у складі українських наукових експедицій в 
Антарктику призначаються СПС із серії ЕМ1А, ..., ЕМ1Z. АРС 
індивідуального користування, які входять до складу українських 
наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії 
ЕМ1АА, ..., ЕМ1ZZ, ЕМ1ААА, ..., ЕМ1ZZZ або з додаванням префікса ЕМ1 
перед власним позивним сигналом. 
 
 
 
 
 

Пояснення до пропозиції 

 Громадська організація, яка є членом громадського об’єднання(спілки) не державної(не урядової) Міжнародного радіоаматорського союзу 
(IARU), а саме громадська організація «Ліга радіоаматорів України» (ГО ЛРУ) відповідно до Статуту 
http://www.uarl.org.ua/index.php/dokumenti/statut не може ні де представляти інтереси України  оскільки держава Україна такими 
повноваженнями громадські об’єднання(громадські організації або громадські спілки) Законом України «Про громадські об’єднання» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text не наділяє. 
 
Виділення одному з громадських об’єднань – громадській організації Ліга радіоаматорів України персонального позивного сигналу порушує 
вимоги п.4 ч.1, ч.5 ст.3 (Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань) Закону України «Про громадські об’єднання», за якими рівність 
перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону.  
 
Відповідно до ст. 2 (Сфера дії Закону) Закону України «Про громадські об’єднання», неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові 
організації (далі - іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, міжнародних договорів 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
 
Міжнародних договорів стосовно іноземної неурядової організації  Міжнародний радіоаматорський  союз (IARU) Україна не укладала, а тому 
Верховна Рада України згоду на обов'язковість неіснуючих договорів не надавала.  
 
Таким чином іноземна неурядова організація-Non-Governmental Organisation (NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) та  
неакредитований у відповідності з законодавством України відокремлений підрозділ вказаної іноземної недержавної (неурядової) організації - 
громадська організація «Ліга радіоаматорів України», не можуть легально діяти на Україні без акредитованого відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації, а тому громадська організація «Ліга радіоаматорів України» може виступати в правовому полі України лише як 
звичайне громадське об’єднання і виходячи з принципу діяльності громадських об’єднань, за яких громадські об'єднання є рівними у своїх правах 
та обов'язках відповідно до закону. 
 

http://www.uarl.org.ua/index.php/dokumenti/statut
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text


По своїй правовій природі громадська організація «Ліга радіоаматорів України» є відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації 
«Міжнародний радіоаматорський союз» - Non-Governmental Organisation (NGO) International Amateur Radio Union (IARU), який, в порушення ст.20 
Закону України «Про громадські об’єднання» не акредитований в Україні в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" подавши до Міністерства юстиції України документи, передбачені ст.22 
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а тому ГО ЛРУ не може діяти 
як філіал або представництво вказаної іноземної неурядової організації та отримувати будь-які пільги чи переваги пов’язані з іноземною 
неурядовою організацією «Міжнародний радіоаматорський союз» - Non-Governmental Organisation (NGO) International Amateur Radio Union 
(IARU). 
 
Недержавні (неурядові) організації інших держав, міжнародні неурядові організації мають право діяти на території України лише відповідно до 
норм законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Для легалізації своєї 
присутності на нашій території вони мають акредитувати свій відокремлений підрозділ. 
 
Відповідно до ч.1 ст. 5 Закону України «Про громадські об’єднання» (Гарантії права на свободу об'єднання), ніхто не може бути примушений до 
вступу у будь-яке громадське об'єднання, а належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження 
прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. 
 
Враховуючи те, що  переважна більшість радіоаматорів України, користуючись своїм правом свободи вступу до громадських об’єднань, взагалі 
не є  членами ніяких громадських об’єднань, або є членами інших громадських об’єднань, не будучи і не відраховуючи внески до іноземної 
неурядової організації «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) треба констатувати, що їх права та законні інтереси п.6.2 Регламенту істотно 
порушуються. 
 
Тобто надання Регламентом привілеїв громадській організації «Ліга радіоаматорів України» порушує рівноправність та на пряму дискримінує 
фактично всі громадські об’єднання України, які за законом мають право мати колективні аматорські радіостанції, та впроваджує відверту пряму 
дискримінацію 9314 фізичних осіб, які не є членами ГО ЛРУ, що відповідно ст.24 Конституції Україні та ст.ст.4-6 Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні», дія яких поширюється, на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, 
місцезнаходження яких зареєстроване на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України, та згідно 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи(фізичні та юридичні) незалежно від їх 
певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації., а форми дискримінації з боку державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а 
також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються. 
 
Членами громадської організації «Ліга радіоаматорів України», станом на 01 грудня 2021 року було всього 1143 особи    
http://www.uarl.org.ua/index.php/struktura/spisok-chleniv-lru , в той час як радіоаматорів, які мають дозвіл на використання радіочастот, 
нараховується 10457 осіб. 
 

http://www.uarl.org.ua/index.php/struktura/spisok-chleniv-lru


 
Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1971-IX#Text , регуляторний орган у своїй 
діяльності керується Конституцією України, цим Законом, а також законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про 
доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1971-IX#Text


державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими актами законодавства, що регулюють відносини у відповідних 
сферах. 
 
Згідно з Регламентом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 18 лютого 2022 року № 1, регуляторний орган спрямовує свою 
діяльність на виконання Конституції України, законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок» 
та інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах. 
 
Відповідно до ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
 
З огляду на викладене, якщо і надавати персональні позивні сигнали, то тоді вже всім громадським об’єднанням України, зокрема громадській 
спілці «Всеукраїнська радіоаматорська ліга» https://us8idz.donetsk.ua/constitution-of-uarl/ , і юридичним особам 
https://vrl.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=1128#NGO  - учасникам цієї спілки  та іншим громадським 
об’єднанням, в тому числі і іноземній неурядовій організації EURAO https://www.eurao.org/ ,  вказавши цей перелік позивних та громадських 
об’єднань в п. 6.2 Регламенту. 
 
В усіх інших випадках, враховуючи те, що відповідно до Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку 
https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Constitution-R.pdf , іноземна неурядова організація-Non-Governmental Organisation 
(NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) не може входити до складу міжнародної міжурядової організації Міжнародний союз 
електрозв’язку в якості структурного підрозділу, а хоча б і входила, це не зменш ило б дискримінаційну суть виділення персонального позивного 
сигналу одній ГО ЛРУ, а томуречення «Позивний сигнал EM5HQ видається громадській організації, яка представляє інтереси України в 
Міжнародному радіоаматорському союзі (IARU) як структурному підрозділі МСЕ для участі в організованих ним змаганнях» потрібно 
виключити із п.6.2 Регламенту. 

 

    Зміст проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України»  Пропозиція до проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України» 

1.7. Міжнародний союз радіоаматорів (IARU) та плани аматорських смуг: 
необхідність міжнародної взаємодії щодо використання спектру; 
тлумачення національних таблиць, планів аматорських смуг та IARU; інше 
використання радіочастотного спектру. Додаток 3 до Регламенту 
аматорського радіозв'язку України (пункт 10 розділу V) Екзаменаційна 
програма для радіоаматорів-учнів (з урахуванням звіту ECC REP 089) 

1.7. Міжнародний союз електрозв’язку (IТU) та плани аматорських смуг 
частот: необхідність міжнародної взаємодії щодо використання спектру 
частот; розподіл аматорських смуг частот відповідно до Національної 
таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання 
радіочастотного ресурсу України; інше використання радіочастотного 
спектру. Додаток 3 до Регламенту 

Пояснення до пропозиції 
 IARU діє на территорії України з порушенням вимог законів України. 
 

https://us8idz.donetsk.ua/constitution-of-uarl/
https://vrl.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=1128#NGO
https://www.eurao.org/
https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Constitution-R.pdf


Так, іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» - Non-Governmental Organisation (NGO) International Amateur Radio Union (IARU), 
повинна діяти в Україні через відокремлений підрозділ який, в порушення ст.20 Закону України «Про громадські об’єднання» не акредитований в Україні в 
порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", оскільки ця 
міжнародна недержавна (неурядова) організація навіть не подала до Міністерства юстиції України документи, передбачені ст.22 Закону України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 
 
Таким чином іноземна неурядова організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) та його члени, зокрема 
громадська організація «Ліга радіоаматорів України», виходячи з принципу діяльності громадських об’єднань за яких громадські об'єднання є рівними у своїх 
правах та обов'язках відповідно до вимог п.4 ч.1, ч.5 ст.3 (Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань) Закону України «Про громадські об’єднання», 
за якими рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону.  
 
Тобто в межах держави Україна іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU)  є таким самим громадським об’єднанням, як   
ГС ВРЛ, ГО ЛРУ, ГО ЦЕРР, ГО "Клуб Миколаїв", ГО Маррад, ГО Маріупольський міський радіоклуб тощо.  
 
Але проблема в тому, що вона не пройшла відповідну державну реєстрацію в державі Україна, як міжнародне громадське об’єднання, і фактично являючись 
іноземною неурядовою(недержавною) організацією у відповідності до вимог закону не акредитувала свій відокремлений підрозділ на території України. 
 
Ніяких міжнародних договорів  держава Україна не укладала з іноземною недержавною організацією IARU, а тому жоден державний орган, яким зокрема є і 
НКЕК(НКРЗІ), не повинна враховувати дотримуватись рекомендацій IARU. 
 
Жодним міжнародним договором чи законодавством або законом України не передбачене виконання розподілу частот, які пропонує  іноземна неурядова 
організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU). 
 
Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. 
 
В той же час проект Регламенту примушує радіоаматорів вивчати, знати та відповідати перед КТК на питання стосовно розподілу частот, які пропонує іноземна 
неурядова організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU). 
 
В той же час не висувається ніяких вимог стосовно знання Регламенту (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/  
якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи, в тому числі і НКЕК(НКРЗІ), а також всі радіоаматори світу. 
 
Проектом Регламенту в той же час не передбачено знання радіоаматорами Таблиці використання радіочастотного ресурсу України та Плану використання 
радіочастотного ресурсу України, яких вони повинні дотримуватись в своїй повсякденній роботі в ефірі. 
 
Державою Україна укладено і ратифіковано договір та статут Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU - Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) (International 
Telecommunication Union — ITU) MCE заснований у 1865 p. як Міжнародний телеграфний союз. Після підписання в 1934 році Міжнародної конвенції 
електрозв'язку він одержав сучасне найменування. Спеціалізованою установою ООН Союз є з 1947 року. У своєму нинішньому виді МСЕ діє з 1954 року. Україна 
ратифікувала Статут і Конвенцію МСЕ 15 липня 1994 року. Розвиток МСЕ в останні десятиліття призвів до прийняття нового Статуту організації, що вступили в 
силу з 1 липня 1994 року) Регламент (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні 
органи в тому числі і НКЕК(НКРЗІ).  



 
Разом зі статутом Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU) ратифіковано Регламент (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-
2020-volume-1-rus/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи в тому числі і НКЕК(НКРЗІ), а також радіоаматори.  
 
Але проектом Регламенту не передбачено вимог  до знання радіоаматорами Регламенту (Radio Regulations) Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU), а тому у 
радіоаматорів склалось враження, що  іноземній неурядовій(недержавіній) організації Міжнародний радіоаматорський союз – International Amateur Radio Union 
(IARU) підпорядковані Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU), Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, НКЕК(НКРЗІ), УДЦР тощо. 

 

    Зміст проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України»  Пропозиція до проекту «Регламенту радіоаматорського зв’язку України» 

Розділ 6. Розподіл смуг частот IARU розподіл смуг частот IARU; мета. 
Додатку 5 до Регламенту аматорського радіозв'язку України (пункт 10 
розділу V) Екзаменаційна програма для радіоаматорів вищої кваліфікації 
(для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) 
(з урахуванням рекомендації T/R 61-02) 
 

 Розділ 6. Міжнародний союз електрозв’язку (IТU) та плани аматорських 
смуг частот: необхідність міжнародної взаємодії щодо використання 
спектру частот; розподіл аматорських смуг частот відповідно до 
Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану 
використання радіочастотного ресурсу України; інше використання 
радіочастотного спектру. 
 

Пояснення до пропозиції 
IARU діє на территорії України з порушенням вимог законів України. 
 
Таким чином іноземна неурядова організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU) та його члени, зокрема 
громадська організація «Ліга радіоаматорів України», виходячи з принципу діяльності громадських об’єднань за яких громадські об'єднання є рівними у своїх 
правах та обов'язках відповідно до вимог п.4 ч.1, ч.5 ст.3 (Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань) Закону України «Про громадські об’єднання», 
за якими рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону.  
 
Тобто в межах держави Україна іноземна неурядова організація «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU)  є таким самим громадським об’єднанням, як   
ГС ВРЛ, ГО ЛРУ, ГО ЦЕРР, ГО "Клуб Миколаїв", ГО Маррад, ГО Маріупольський міський радіоклуб тощо.  
 
Але проблема в тому, що вона не пройшла відповідну державну реєстрацію в державі Україна, як міжнародне громадське об’єднання, і фактично являючись 
іноземною неурядовою(недержавною) організацією у відповідності до вимог закону не акредитувала свій відокремлений підрозділ на території України. 
 
Ніяких міжнародних договорів  держава Україна не укладала з іноземною недержавною організацією IARU, а тому жоден державний орган, яким зокрема є і 
НКЕК(НКРЗІ), не повинна враховувати дотримуватись рекомендацій IARU. 
 
Жодним міжнародним договором чи законодавством або законом України не передбачене виконання розподілу частот, які пропонує  іноземна неурядова 
організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU). 
 
Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. 
 



Але проект Регламенту примушує радіоаматорів вивчати, знати та відповідати перед КТК на питання стосовно розподілу частот, які пропонує іноземна неурядова 
організація (Non-Governmental Organisation  або NGO) «Міжнародний радіоаматорський союз» (IARU). 
 
В той же час не висувається ніяких вимог стосовно знання Регламенту (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-2020-volume-1-rus/  
якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи, в тому числі і НКЕК(НКРЗІ), а також всі радіоаматори світу. 
 
Проектом Регламенту в той же час не передбачено знання радіоаматорами Таблиці використання радіочастотного ресурсу України та Плану використання 
радіочастотного ресурсу України, яких вони повинні дотримуватись в своїй повсякденній роботі в ефірі. 
 
Державою Україна укладено і ратифіковано договір та статут Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU - Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) (International 
Telecommunication Union — ITU) MCE заснований у 1865 p. як Міжнародний телеграфний союз. Після підписання в 1934 році Міжнародної конвенції 
електрозв'язку він одержав сучасне найменування. Спеціалізованою установою ООН Союз є з 1947 року. У своєму нинішньому виді МСЕ діє з 1954 року. Україна 
ратифікувала Статут і Конвенцію МСЕ 15 липня 1994 року. Розвиток МСЕ в останні десятиліття призвів до прийняття нового Статуту організації, що вступили в 
силу з 1 липня 1994 року) Регламент (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні 
органи в тому числі і НКЕК(НКРЗІ).  
 
Разом зі статутом Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU) ратифіковано Регламент (Radio Regulations https://us8idz.donetsk.ua/radio-regulations-edition-of-
2020-volume-1-rus/ ) якого і повинна дотримуватись держава Україна та її державні органи в тому числі і НКЕК(НКРЗІ), а також радіоаматори.  
 
Але проектом Регламенту не передбачено вимог  до знання радіоаматорами Регламенту (Radio Regulations) Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU), а тому у 
радіоаматорів склалось враження, що  іноземній неурядовій(недержавіній) організації Міжнародний радіоаматорський союз – International Amateur Radio Union 
(IARU) підпорядковані Міжнародного Союзу Електрозв'язку(ITU), Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, НКЕК(НКРЗІ), УДЦР тощо.  
 
В Додатку 4 до Регламенту аматорського радіозв'язку України (пункт 10 розділу V) вимоги щодо розподілу смуг частот IARU відсутні. 

 



 


