
Додаток до рішення НКЕК 

від 15.03.2023 № 96 
 

 

ПРОЕКТ 

 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку 
 

 

ПОСТАНОВА 
 

__.__.2023     м. Київ      № __ 

 

Про затвердження Порядку оцінки  

можливості виконання користувачами  

радіочастотного спектра умов ліцензій  

 

Відповідно до Закону України від 16 серпня 2022 року № 2529-IX «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у 

сфері електронних комунікацій» та пункту «28³» частини четвертої статті 4 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку»,  Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити Порядок оцінки можливості виконання користувачами 

радіочастотного спектра умов ліцензій, що додається. 

 

2. Департаменту радіочастотного спектра в установленому 

законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 
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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 

від __.__. 2023 року № __ 

 

 

 

Порядок 

оцінки можливості виконання користувачами  

радіочастотного спектра умов ліцензій 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру оцінки Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку можливості 

виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій, визначених 

статтею 49 Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), після 

припинення чи скасування дії воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим 

воєнного стану". 

 

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які  

здійснюють свою діяльність з використанням радіочастотного спектра на 

засадах індивідуальних прав відповідно до ліцензії на користування 

радіочастотним спектром. 

 

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

 

  4. Оцінка можливості виконання користувачами радіочастотного спектра 

умов ліцензій застосовуються з метою  прийняття НКЕК рішення про 
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необхідність додаткового відтермінування виконання користувачами 

радіочастотного спектра умов ліцензій або про відсутність потреби такого 

додаткового відтермінування. 

  

ІІ. Порядок оцінки  

1. У разі виникнення обставин, що не дозволяють ліцензіату в повному 

обсязі або частково виконувати умови ліцензії на користування радіочастотним 

спектром, протягом 60 календарних днів після припинення чи скасування 

воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до 

Закону України "Про правовий режим воєнного стану", суб’єкт 

господарювання звертається листом до НКЕК.  

 

2. У зверненні суб’єкт господарювання надає пояснення та наводить 

докази неможливості виконання (повного або часткового) умов ліцензії. До 

листа додаються матеріали, що підтверджують причину неможливості 

виконання умов ліцензії. 

 

3.  Лист надсилається до НКЕК через електронний кабінет на електронній 

регуляторній платформі, або, у разі неможливості використання електронної 

регуляторної платформи, одним із способів, передбачених пунктами 2-4 

частини сьомої статті 8 Закону. 

 

4.  У разі необхідності, НКЕК звертається до державного підприємства 

"Український державний центр радіочастот" для отримання додаткової 

інформації з питань користування спектром суб’єктом господарювання за 

відповідною ліцензією.  

 

5. За результатами опрацювання наданих пояснень та матеріалів НКЕК не 

пізніш як за один місяць до спливу шестимісячного строку після припинення чи 

скасування воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях здійснює 
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оцінку можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов 

ліцензій. 

 

6. НКЕК проводить консультацію із користувачем радіочастотного 

спектра, що звернувся за додатковим відтермінуванням виконання умов 

ліцензії, та ознайомлює його з результатом проведеної оцінки. У разі, якщо до 

НКЕК звернулось більше одного суб’єкта господарювання, що мають однакові 

умови ліцензії, може проводитись одна загальна консультація. 

 

7. За результатами оцінки можливості виконання користувачами 

радіочастотного спектра умов ліцензій та проведеної консультації НКЕК 

приймає рішення про необхідність додаткового відтермінування виконання 

користувачами радіочастотного спектра умов ліцензії або про відсутність 

потреби такого додаткового відтермінування.  Додаткове відтермінування 

встановлюється на один строк для всіх ліцензіатів, які мають ліцензії з 

однаковими умовами, але не більше ніж на два роки. 

 

8. Рішення НКЕК не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття, 

надсилається до електронного кабінету користувача радіочастотного спектра. В 

разі відсутності електронного кабінету рішення надсилається 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). 

 

 9. У разі, якщо суб’єкт господарювання не звернувся до НКЕК протягом 

60 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 

або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану", умови його ліцензії вважаються такими, що 

відновлюють дію у повному обсязі по завершенню шести місяців після 
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припинення чи скасування воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, 

та не потребують прийняття рішення НКЕК. 

 

 

Директор Департаменту 

радіочастотного спектра      Ірина ЧЕРНЯВСЬКА 


