
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 169 

 

24.02.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

 

Про надання пропозицій щодо внесення змін 

до Закону України «Про електронні комунікації» 

 

Розглянувши лист Міністерства цифрової трансформації України від 

07.02.2022 № 1/04-4-1208 про надання пропозицій щодо внесення змін до 

Закону України «Про електронні комунікації», керуючись частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про 

електронні комунікації», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства цифрової 

трансформації України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Бурмагіна. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

24.02.2022 № 169 

 

Пропозиції про щодо внесення змін 

до Закону України «Про електронні комунікації» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

розглянула лист Міністерства цифрової трансформації України від 07.02.2022 

№ 1/04-4-1208 про надання пропозицій щодо внесення змін до Закону України 

«Про електронні комунікації» та повідомляє. 

01.01.2022 набрав чинність Закон України «Про електронні комунікації». 

Підпунктами 27 та 30 пункту 3 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про електронні комунікації» передбачено 

внесення змін до законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» щодо 

приведення у відповідність до термінології, запровадженої Законом України 

«Про електронні комунікації». 

Проте, ряд термінів та положень законів України «Про телебачення і 

радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» не було враховано при розробці Закону України «Про 

електронні комунікації», в результаті чого між відповідними законами виник 

ряд невідповідностей. 

Зокрема, закони України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний 

ресурс України» втратили чинність з 01.01.2022 у зв’язку з набранням чинності 

Законом України «Про електронні комунікації». Однак, Закон України «Про 

телебачення і радіомовлення» неодноразово посилається на положення 

відповідних законів. 

У зв’язку з цим, перегляду потребують терміни, зміст та визначення яких 

було змінено Законом України «Про електронні комунікації». 

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

Національна рада здійснює замовлення про розроблення висновків щодо 

можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення. Натомість, відповідником цього поняття в Законі 

України «Про електронні комунікації» виступає термін «розрахунки 

електромагнітної сумісності». 

Така невідповідність тягне за собою низку проблем практичного 

застосування положень законів України «Про телебачення і радіомовлення», 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про 

електронні комунікації».  

Замовлення «висновків» (або «розрахунків») - ключовий етап ліцензування 

мовлення, без якого проведення конкурсів Національної ради на видачу 

ліцензій, які передбачають використання радіочастотного ресурсу (спектра), 

практично унеможливлюється. 



 

Невідповідність між законами в застосуванні цих термінів створює загрози 

для ліцензування мовлення. 

Разом з тим, у самому Законі «Про електронні комунікації» у статтях 45 та 

62 назви розрахунків, які замовляє Національна рада і які готує державне 

підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу (ДП 

«УДЦР»), за рахунок розпорядників коштів Державного бюджету України, не 

відповідають одна одній. 

Також, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про електронні комунікації» до Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» внесено зміни, зокрема, План 

використання радіочастотного ресурсу України замінено терміном план 

розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні. Однак, 

відповідні зміни не відображені в Законі України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Крім того, Законом України «Про електронні комунікації» жодним чином 

не врегульовано питання тимчасового мовлення. 

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» врегульовував 

окремими положеннями питання розроблення висновків щодо можливості та 

умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення. 

Положення відповідники у Законі України «Про електронні комунікації» - 

відсутні. 

Разом з тим є необхідним передбачити в Законі України «Про електронні 

комунікації» положення щодо тимчасового мовлення, доповнивши частину 

другу статті 45 після слів «для потреб телерадіомовлення» словами «(у тому 

числі для тимчасового мовлення)». Частину третю статті 62 викласти в такій 

редакції: 

«3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

замовляє в державного підприємства, що знаходиться у сфері управління 

регуляторного органу, розроблення розрахунків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення (у тому 

числі для тимчасового мовлення).».  

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про електронні 

комунікації» користування радіочастотним спектром здійснюється: ліцензій на 

мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення (для організації розповсюдження телерадіопрограм у 

радіомовній службі радіозв’язку), а стаття 68 вказаного Закону передбачає 

процедуру присвоєння і продовження радіочастоти регуляторним органом на 

строк дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром. 

Натомість дані статті не передбачають положень щодо ліцензій на мовлення та  

провайдера програмної послуги.  

Є необхідність внесення змін Закону України «Про електронні 

комунікації»: 

у статті 46: 



 

підпункт «в» пункту 1 частини третьої після слів «ліцензій на мовлення» 

доповнити словами «(провайдера програмної послуги)»; 

у статті 62: 

частину другу доповнити абзацом такого змісту: 

«Ліцензії, видані Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення, із застосуванням радіотехнології, не визначеної планом 

розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, підлягають 

анулюванню.»; 

у статті 68: 

частину вісімнадцяту після слів «ліцензії на мовлення» доповнити словами 

«(провайдера програмної послуги)»; 

частину дев’ятнадцяту після слів «радіочастотним спектром» доповнити 

словами «та за повідомленням Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення при продовженні відповідної ліцензії на мовлення (провайдера 

програмної послуги)». 

У статті 128 Закону України «Про електронні комунікації» серед органів, 

що здійснюють міжнародне співробітництво у сферах електронних комунікацій 

та радіочастотного спектра необхідно передбачити Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

У статті 2 Закону України «Про електронні комунікації» надається 

визначення терміну «радіочастотний спектр (радіочастотний ресурс) – 

радіохвилі, частоти яких нижчі за 3000 ГГц, що придатні для передавання 

та/або приймання електромагнітної енергії радіообладнанням, 

випромінювальними пристроями, радіоелектронними засобами та 

випромінювальними пристроями спеціального призначення та якими можна 

користуватися на території України та за її межами відповідно до цього Закону, 

міжнародних договорів України, а також на виділених для України частотно-

орбітальних позиціях». 

Проте далі по тексту Закону вживається виключно «радіочастотний 

спектр». 

Натомість у законах України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» вживається 

виключно «радіочастотний ресурс». 

Враховуючи зазначене вище, просимо врахувати пропозиції Національної 

ради під час розроблення змін до Закону України «Про електронні 

комунікації». 

 

 
 

 

 

 


