
        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення Національної ради України  
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Зміни 

до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, 

умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням 

законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, 

що здійснюють тимчасове мовлення на територіях 

з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу 

 

1. Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції: 

«2. Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення – рішення, прийняте Національною радою, що надає 

телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов 

дозволу здійснювати тимчасове ефірне мовлення з використанням 

радіочастотного спектра, за умови наявності у володільців радіообладнання 

передбаченого Законом України «Про електронні комунікації» присвоєння 

радіочастот.». 

 

2. Розділ ІІ викласти в новій редакції: 

«ІІ. Замовлення Національною радою розрахунків щодо можливості та 

умов користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення  
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1. Телерадіоорганізація, що має на меті здійснювати тимчасове мовлення, 

звертається до Національної ради та подає інформацію, наведену в додатках  

8–12 до Порядку виконання та надання розрахунку електромагнітної 

сумісності для загальних користувачів, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку від 03 серпня 2022 року № 133, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16 вересня 2022 року за № 1072/38408. 

2. Національна рада ухвалює рішення про замовлення на державному 

підприємстві, що знаходиться у сфері управління Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – державне 

підприємство сфери управління НКЕК) розроблення розрахунків щодо 

можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб 

телерадіомовлення згідно зі статтею 45 Закону України «Про електронні 

комунікації». 

3. Розрахунки щодо можливості та умов користування радіочастотним 

спектром для потреб телерадіомовлення державне підприємство сфери 

управління НКЕК готує відповідно до статті 62 Закону України «Про 

електронні комунікації» за результатами розгляду замовлення Національної 

ради про проведення розрахунків, підбору номіналів радіочастотного спектру 

(за потреби), розрахунків електромагнітної сумісності радіообладнання 

мовлення з діючими і запланованими радіообладнання мовлення на 

підконтрольній Україні території, відповідних погоджень запланованих 

частотних присвоєнь з Генеральним штабом Збройних Сил України згідно із 

законодавством у сфері радіочастотного спектра України. 

4. Розрахунки щодо можливості та умов користування радіочастотним 

спектром для потреб телерадіомовлення державне підприємство сфери 
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управління НКЕК надає Національній раді у встановленому законодавством 

порядку.». 

 

3. У розділі ІІІ: 

 

1) пункти 1, 3 викласти в такій редакції: 

«1. Дозвіл на тимчасове мовлення (рішення Національної ради), виданий 

Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації 

право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на 

території з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільця 

радіообладнання мовлення передбаченого Законом України «Про електронні 

комунікації» присвоєння радіочастоти. Володілець радіообладнання, який 

надає послуги з розповсюдження програм мовлення відповідно до умов 

дозволу на тимчасове мовлення, отримує розрахунок електромагнітної 

сумісності радіообладнання, присвоєння радіочастоти, згідно із Законом 

України «Про електронні комунікації» на підставі подання Національної ради, 

в якому є посилання на рішення про видачу відповідного дозволу на тимчасове 

мовлення.»; 

«3. Підставами для видачі дозволу на тимчасове мовлення є заява про 

надання дозволу на тимчасове мовлення (далі – Заява) (додаток) встановленого 

зразка, а також розрахунок щодо можливості та умов користування 

радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, наданий державним 

підприємством сфери управління НКЕК для нового радіообладнання 

телерадіомовлення, або підтвердження державним підприємством сфери 

управління НКЕК для радіообладнання аналогового телевізійного мовлення, 

яке використовувалося згідно із ліцензіями на мовлення.»; 

 

2) у пункті 6, абзаці другому пункту 7 слова «оператор телекомунікацій», 

у всіх відмінках замінити словами «постачальник електронних комунікаційних 

послуг» у відповідних відмінках;»; 
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3) пункт 10 викласти в такій редакції: 

«10. Дозвіл на тимчасове мовлення не надається у разі: 

систематичного порушення телерадіоорганізацією вимог чинного 

законодавства у сфері телебачення і радіомовлення; 

порушень умов чинних ліцензій на мовлення; 

наявності у телерадіоорганізації іншого дозволу на тимчасове мовлення, 

за яким мовлення не розпочато або відсутнє протягом останніх шести місяців 

(за винятком незалежних від телерадіоорганізації причин, а саме: період 

встановлення карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, 

воєнного або надзвичайного стану, інші обставини непереборної сили).»; 

 

4) у пункті 11 слово «письмово» замінити словами «офіційним листом у 

паперовому або електронному вигляді»; 

 

5) у пункті 12 слова «радіочастотний ресурс» замінити словами 

«електронні комунікації». 

 

 

Начальник управління  

радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю   /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 

 
 


