
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 771 

 

07.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про погодження проекту  постанови Кабінету Міністрів  

України „Про затвердження Положення про порядок 

здійснення міжнародної координації радіочастот в Україні”    
 

 Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації 

радіочастот в Україні”, керуючись пунктом 2 статті 24 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада  

 

вирішила: 

1. Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 

Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастот в 

Україні” погодити із зауваженнями управління науково-технічного і частотного 

розвитку. 

2. Рішення Національної ради направити до Міністерства транспорту та 

зв’язку України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/  В. Манжосов   

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

07.07.2010 № 771 

 

Зауваження та пропозиції до Положення про порядок здійснення міжнародної 

координації радіочастот в Україні 

 

До п. 1.2 додати: 

 

“Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення надаються 

повноваження на участь у переговорах з питань регулювання використання радіочастот для 

потреб телебачення і радіомовлення.” 

 

П. 1.6 абзац 8 викласти у такій редакції: 

 

“у разі потреби інформують БР МСЕ, ЦОВЗ, НКРЗ, Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення та заінтересованих користувачів РЧР України про 

результати міжнародної координації супутникових мереж або присвоєнь радіочастот.” 

 

У п. 2.4 замінити сполучник “або” на “та”: 

 

“Підготовку матеріалів для проведення міжнародної координації частотних присвоєнь 

РЕЗ України УДЦР здійснює на підставі отриманих заяв на видачу ліцензій на користування 

радіочастотним ресурсом України чи заяв на видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ та заяв 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на розроблення висновків 

щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення.” 

 

До розділу 2 додати пункт 2.7 такого змісту: 

 

“Міжнародна координація радіочастот у смугах частот, передбачених для потреб 

телерадіомовлення, погоджується з Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення.” 

 

пункти 2.7, 2.8, 2.9 вважати 2.8, 2.9, 2.10 відповідно. 

 

До розділу 3 додати пункт 3.2 такого змісту: 

 

“Міжнародна координація радіочастот спеціальних користувачів у смугах частот, 

виділених для потреб телебачення і радіомовлення, погоджується з Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення.” 

 

пункти 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 та 3.6 вважати 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 та 3.7 відповідно. 

 

Пункт 3.3 абзац 2 викласти замість існуючої в такій редакції: 

 

“Роботи з міжнародної координації присвоєнь радіочастот РЕЗ спеціальних 

користувачів проводяться з укладанням договорів зі спеціальними користувачами та з 

оплатою ними цих робіт.” 

 

Начальник управління  

науково-технічного і частотного розвитку  /підпис/ Т. Мироненко 


