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Проект 

 

ПОРЯДОК  

взаємодії Національної ради України з питань телебачення  

і радіомовлення з Державним підприємством “Український державний 

центр радіочастот” та суб’єктами інформаційної діяльності з питань 

замовлення висновків щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення 

 

I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, “Про 

телебачення і радіомовлення”, “Про радіочастотний ресурс України”. 

1.2. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) з 

Державним підприємством “Український державний центр радіочастот” 

(далі – УДЦР), суб’єктами інформаційної діяльності у процесі оформлення, 

розгляду замовлень та отримання висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення (далі – висновки). 

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

замовлення Національної ради про розроблення висновку – документ, в 

якому зазначаються технічні характеристики ймовірного радіоелектронного 

засобу мовлення, для визначення можливості та умов його використання при 

створенні Національною радою каналу мовлення; 

висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб телерадіомовлення – технічний висновок щодо 

можливості створення каналу мовлення із зазначенням основних технічних 
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характеристик ймовірного радіоелектронного засобу мовлення у визначених 

умовах; 

радіоелектронний засіб мовлення – технічний засіб, призначений для 

передавання сигналів телерадіомовлення в радіомовній службі. 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством 

України. 

1.4. Висновки призначені для проведення Національною радою конкурсу 

на мовлення або визначення провайдера програмної послуги багатоканальних 

телемереж з використанням радіочастотного ресурсу. 

ІІ. Оформлення замовлень Національної ради  

2.1. На підставі розгляду звернення суб’єкта інформаційної діяльності 

щодо створення та розвитку каналу мовлення, мережі мовлення або 

багатоканальної телемережі, наданого відповідно до пункту 2.2 глави 2 

розділу ІІ Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 

затвердженого рішенням Національної ради від 01 грудня 2010 року № 1684 

(у редакції рішення Національної ради від 14 грудня 2011 року № 2874), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 грудня 2010 року за № 1294/18589, 

Національна рада приймає рішення про замовлення УДЦР розроблення 

висновків. 

2.2. Оформлення замовлення Національної ради про розроблення 

висновку здійснюється в залежності від організаційно-технологічних 

особливостей радіотехнології. На кожний радіоелектронний засіб (далі – РЕЗ) 

мовлення оформлюється окреме замовлення за формою згідно з додатками  

1-3. 

2.3. У разі наміру ліцензіата (користувача радіочастотного ресурсу) 

змінити технічні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення та 

багатоканальної телемережі, які зазначені в ліцензії Національної ради та 

змінюють територію розповсюдження програм (потужність передавача, 
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місцезнаходження передавача), він звертається за погодженням до 

Національної ради.  

2.4. Національна рада приймає рішення щодо згоди на заявлені зміни та 

інформує про це УДЦР. У даному випадку Національна рада не оформлює 

замовлення про розроблення висновків УДЦР.   

2.5. Наміри змінити місцезнаходження передавача в межах населеного 

пункту, визначеного ліцензією, не потребують погодження Національною 

радою. В зазначеному випадку користувач РЧР безпосередньо звертається до 

УДЦР з заявою про отримання висновку щодо ЕМС РЕЗ мовлення. 

2.6. Користувач радіочастотного ресурсу отримує в УДЦР висновок щодо 

електромагнітної сумісності РЕЗ мовлення зі зміненими технічними 

характеристиками у порядку, визначеному Порядком надання висновків щодо 

електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних 

засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженим рішенням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03 січня 2013 року за № 57/22589, який є підставою для 

переоформлення ліцензіатом ліцензії  Національної ради. 

2.7. Національна рада та УДЦР до 15 січня та до 01 липня кожного року 

здійснюють обмін інформацією щодо виданих ліцензій на мовлення та 

дозволів на експлуатацію РЕЗ мовлення. 

ІІІ. Розгляд замовлень Національної ради УДЦР 

3.1. Замовлення Національної ради УДЦР реєструє, перевіряє на 

відповідність встановленій формі, повноту та правильність оформлення.  

3.2. Замовлення, оформлене з порушенням встановленої форми, УДЦР 

повертає Національній раді у десятиденний строк для уточнення технічних 

характеристик РЕЗ мовлення.  

Після уточнення технічних характеристик Національна рада може 

повторно звернутися із замовленням до УДЦР. 
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3.3. УДЦР здійснює підбір радіочастоти (ТВ каналу) з розрахунком 

електромагнітної сумісності (далі – ЕМС), або розрахунок ЕМС заявлених 

радіочастот, погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України, 

міжнародну координацію (за необхідності) та розробляє висновок на підставі:  

розрахунків ЕМС для РЕЗ мовлення із заявленими технічними 

характеристиками;  

результатів погоджень; 

результатів міжнародної координації. 

3.4. Строки виконання робіт з підбору радіочастоти (ТВ каналу) з 

розрахунком ЕМС РЕЗ, або аналізу заявлених радіочастот не повинні 

перевищувати одного місяця з моменту реєстрації в УДЦР замовлення 

Національної ради, без врахування строків погоджень та міжнародної 

координації, за умови надходження не більше десяти замовлень в місяць для 

потужних (1 Вт та більше) РЕЗ мовлення та не більше десяти замовлень для 

малопотужних (менше 1 Вт) РЕЗ мовлення. 

При надходженні більшої кількості замовлень, строки виконання робіт за 

замовленнями, що перевищують зазначену кількість, встановлюються по 

кожному замовленню окремо за взаємною домовленістю сторін.  

3.5. У разі проведення погодження строки розроблення висновку не 

повинні перевищувати 80 діб.  

3.6. У разі проведення міжнародної координації строк розроблення 

висновку продовжується на період, визначений Регламентом радіозв’язку 

Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними 

договорами та угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. 

3.7. Розроблення та надання висновку здійснюється УДЦР на підставі 

договору між Національною радою та УДЦР на платній основі, згідно з 

Тарифами на роботи (послуги) Державного підприємства “Український 

державний центр радіочастот”, пов’язані з розробленням висновків щодо 
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можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення, затвердженими рішенням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання в галузі зв’язку та інформатизації, від 

07 червня 2012 року № 281, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 

26 червня 2012 року за № 1070/21382 (далі – Тарифи). 

3.8. Після виконання робіт УДЦР оформляє висновок та виставляє 

Національній раді рахунок на підставі Договору.  

IV. Підготовка та надання УДЦР висновків Національній раді 

4.1. УДЦР надає висновок на кожне окреме замовлення за формою згідно 

з додатками 4-6.  

4.2. Висновок надається Національній раді після сплати рахунку за 

проведені роботи УДЦР відповідно до Договору. Оплату робіт УДЦР за 

розроблення висновків Національна рада здійснює на підставі Договору згідно 

з частиною одинадцятою статті 22 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення”. 

4.3. У разі неможливості надання висновку відповідно до замовлення 

Національної ради УДЦР може розробити та надати висновок з іншими 

можливими технічними умовами (зміна потужності передавача, висоти підвісу 

антени тощо).  

4.4. Висновок не надається Національній раді у разі: 

невиконання умов ЕМС з діючими або раніше запланованими РЕЗ; 

негативних результатів погодження; 

негативних результатів міжнародної координації. 

Про результати робіт УДЦР повідомляє Національну раду листом. 

 
Начальник управління  

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

 

 

Начальник управління  

правового забезпечення     /підпис/ О. Шосталь 


