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Органи державної влади та місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України
(статті 6 та 19 Конституції України).
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Повноваження НКРЗІ щодо здійснення
державного нагляду
Закон України “Про телекомунікації”. НКРЗІ, зокрема:
забезпечує державний нагляд за
законодавства про телекомунікації;


додержанням

суб'єктами

ринку

забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням
попиту споживачів.


Закон України “Про радіочастотний ресурс України”. НКРЗІ
здійснює свої повноваження у смугах радіочастот загального
користування. Повноваженнями НКРЗІ є, зокрема:
контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних
документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;


здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про
радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при
користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот
загального користування;


координація та контроль за здійсненням державного нагляду щодо
користування радіочастотним ресурсом України.
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Мета державного нагляду
Метою державного нагляду за користуванням радіочастотним
ресурсом України є забезпечення:
дотримання користувачами радіочастотного ресурсу України
встановленого порядку користування радіочастотним ресурсом
України;

інтересів та безпеки держави і громадян України;

забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів будь-якого призначення;

запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним
ресурсом України.


4

Мета державного нагляду

Метою державного регулювання у сфері телекомунікацій є:
максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні
послуги;

створення сприятливих організаційних та економічних умов для
залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх
якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з
урахуванням інтересів національної безпеки.
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Мета державного нагляду
Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених
законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних
органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо:
виявлення
та
запобігання
порушенням
вимог
законодавства суб'єктами господарювання;
забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної
якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня
небезпеки
для
населення,
навколишнього
природного
середовища.
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності”
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Місце нагляду в процесі державного регулювання
оператори, провайдери телекомунікацій — рівні, прозорі умови діяльності
на ринку;


інвестори — прозорі правила виходу на ринок і захист інвестицій;



держава — залучення інвестицій в економіку, збільшення надходження
коштів до державного бюджету;


споживачі послуг — конкурентній ринок і, як наслідок, можливість
вибору постачальника послуг, покращення якості надання послуг,
захист прав споживача.
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Законодавство з питань державного нагляду
у сфері телекомунікацій та користування РЧР
Конституція України;



Кодекс України про адміністративні правопорушення;



Закон України “Про телекомунікацій”;



Закон України “Про радіочастотний ресурс України”;



Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”;


Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затверджений
рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.01.2013 року за № 92/22624;


Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом
України у смугах радіочастот загального користування, затверджений рішенням НКРЗІ
від 27.12.2012 № 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 року за
№ 175/22707;


Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою
здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затверджене рішенням НКРЗІ
від 30.07.2013 № 487, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 року за8
№ 1426/23958.


Процедура здійснення державного нагляду
підстави для проведення перевірок;



строки здійснення заходів нагляду (планових та позапланових);



вимоги до оформлення рішень НКРЗІ про проведення перевірок;



вимоги до оформлення наказів НКРЗІ, посвідчень на проведення перевірок та
складу комісій з перевірки;


порядок повідомлення про проведення планової перевірки;



процедура відкриття перевірки, в т.ч. перевірки відокремлених підрозділів;



документи та питання, які підлягають перевірці у операторів, провайдерів
телекомунікацій, виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій,
споживачів телекомунікаційних послуг, а також користувачів РЧР, які
використовують РЧР для надання телекомунікаційних послуг, користувачів РЧР, що
здійснюють діяльність із розповсюдження телерадіопрограм, технологічних
користувачів РЧР, радіоаматорів, суб’єктів, які здійснюють реалізацію РЕЗ та ВП;


порядок оформлення результатів перевірок;



права та обов'язки суб'єктів нагляду при здійсненні державного нагляду;



права та обов'язки комісії з перевірки.
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Процедура здійснення державного нагляду
поділ планових перевірок на частини (камеральна, робота безпосередньо на
території суб'єкта господарювання та оформлення результатів перевірки і
підписання акту);


тривалість заходів державного нагляду може бути ще зменшена в залежності від
структури та території діяльності суб'єкта господарювання;


якщо суб'єкт ринку телекомунікацій є користувачем радіочастотного ресурсу
України (або навпаки), перевірка дотримання ним законодавства про
телекомунікації та законодавства про радіочастотний ресурс України проводиться
одночасно;


перевірка здійснюється в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений
правилами внутрішнього трудового розпорядку;


періоди діяльності суб’єкта ринку телекомунікацій, що перевірялись під час
попередніх планових перевірок, повторній перевірці не підлягають;


рішення про проведення позапланової перевірки користувача радіочастотного
ресурсу України не приймається на підставі повторного звернення від одного і того
самого заявника з одного і того самого питання, якщо на підставі першого звернення
було проведено позапланову перевірку.
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Процедура здійснення державного нагляду
Включення до планів перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та
користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот
загального користування НКРЗІ здійснюється за таким критеріями:
періодичності проведення планових перевірок – не частіше ніж один раз на
три роки (у відповідності до частини другої статті 19-1 Закону України „Про
телекомунікації“ та частини шостої статті 18 Закону України „Про
радіочастотний ресурс України“);


першочергової уваги суб’єктам ринку телекомунікацій та користувачам
радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального
користування, які надають телекомунікаційні послуги споживачам;


одночасного проведення планових перевірок дотримання законодавства
про телекомунікації та законодавства про радіочастотний ресурс України
операторів телекомунікацій, які одночасно являються і користувачами
радіочастотного ресурсу України;


наявності інформації про порушення законодавства в галузі зв’язку.
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Відповідальність та санкції за порушення законодавства
Рішення НКРЗІ про анулювання ліцензій, дозволів на експлуатацію РЕЗ,
дозволів на використання номерного ресурсу


Приписи про усунення порушень законодавства (видаються
уповноваженими НКРЗІ посадовими особами)


Рішення НКРЗІ про винесення розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов у сфері телекомунікацій


Приписи про усунення порушень ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України (видаються уповноваженими НКРЗІ
посадовими особами)


У разі виявлення порушень законодавства щодо користування РЧР чи
експлуатації РЕЗ телеорганізаціями, матеріали передаються до Національної
ради України з питань телебачення та радіомовлення


У разі виявлення правопорушень, що можуть містити ознаки злочину,
матеріали передаються до правоохоронних органів відповідно до
законодавства.
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Стаття
КУпАП

Відповідальність та санкції
за порушення законодавства
Порушення

Відповідальність

144

Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної
реєстрації або дозволу

Штраф
до 85 грн

145

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері
телекомунікацій та користування РЧР України, передбачену ліцензіями,
дозволами

Штраф
1700 — 5100 грн

146

Порушення правил реалізації, експлуатації РЕЗ та ВП, а також користування
РЧР України

147

Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку

Здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування
148-1 телекомунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора
телекомунікацій) отримання телекомунікаційних послуг
Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального
148-2
користування
Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з
148-3 метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність
громадян

Штраф
340 — 5100 грн та/або конфіскація РЕЗ, ВП
Штраф
170 - 3400 грн
Штраф
510 - 1700 грн
відшкодування збитків, завданих оператору
Штраф
850 - 1700 грн
Штраф
850 - 2550 грн

Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах
Штраф
148-4 зв'язку загального користування, без документа про підтвердження
1700 - 3400 грн
відповідності
Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
загального користування
Провадження господарської діяльності без одержання ліцензії на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської
164
діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання
дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання
передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)
Невиконання законних вимог НКРЗІ щодо усунення порушень законодавства
188-7 про телекомунікації, поштовий зв'язок та РЧР України, або ненадання їм
документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду
148-5

Штраф
1700 - 8500 грн
Штраф
17000 — 85000 грн та/або конфіскація
виготовленої продукції, знарядь
виробництва, сировини і грошей,
одержаних внаслідок вчинення цього
правопорушення
Штраф
1700 - 5100 грн
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Відповідальність та санкції за порушення законодавства
Закон України “Про телекомунікації”. Стаття 75:
1. Особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації,
притягуються
до
цивільної,
адміністративної,
кримінальної
відповідальності відповідно до закону.
2. Прибуток, отриманий оператором, провайдером телекомунікацій
внаслідок діяльності без повідомлення НКРЗІ та/або ліцензії, дозволу на
використання номерного ресурсу, порушення встановлених НКРЗІ тарифів,
вилучається в судовому порядку і спрямовується до Державного бюджету
України.
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Відповідальність та санкції за порушення законодавства
Закон України “Про радіочастотний ресурс України”. Стаття 58:
1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний
ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.
2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним
ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.
3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на
користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію
анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі
стягненням суми заборгованості в судовому порядку.
4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманий
користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним
ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації
радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на
експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного
бюджету України.
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Державний нагляд та політика дерегуляції, тимчасові
обмеження здійснення заходів державного нагляду
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р «Про
затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та
визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету
Міністрів України».
На виконання завдання, передбаченого пунктом 95 Плану заходів стосовно
оптимізації заходів державного нагляду (контролю) у сфері
телекомунікацій шляхом скасування повноважень органу державного
нагляду (контролю) щодо проведення планових перевірок у Верховній
Раді України за реєстр. номером 3549-1 від 11.12.2015 зареєстровано проект
Закону України «Про електронні комунікації»
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Державний нагляд та політика дерегуляції, тимчасові
обмеження здійснення заходів державного нагляду
Особливості проведення заходів державного нагляду у 2017 році:
Закон України від 03.11.2016 № 1728-VIII «Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності»
до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами
державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
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Державний нагляд та політика дерегуляції, тимчасові
обмеження здійснення заходів державного нагляду
Особливості проведення заходів державного нагляду у 2017 році:
До 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються
органами державного нагляду (контролю)
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі  Державна регуляторна
служба);
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду
(контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з
діяльністю суб’єкта господарювання.
Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення
фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом
державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.



18

Державний нагляд та політика дерегуляції, тимчасові
обмеження здійснення заходів державного нагляду
Кількість порушень на контролі в НКРЗІ

2016

160

2017

Закінчення
термінів
виконання
розпоряджень/
приписів

140
120
100
80

Неподання
обов'язкової
звітності

60
40
20

Телекомунікації

Користування РЧР

11/05/17

27/04/17

13/04/17

30/03/17

16/03/17

02/03/17

16/02/17

02/02/17

19/01/17

05/01/17

22/12/16

08/12/16

24/11/16

10/11/16

27/10/16

13/10/16

29/09/16

15/09/16

01/09/16

18/08/16

04/08/16

21/07/16

07/07/16

23/06/16

09/06/16

26/05/16

0

19

Державний нагляд та політика дерегуляції, тимчасові
обмеження здійснення заходів державного нагляду
Результати листування
Письмові звернення щодо порушень законодавства при
користуванні РЧР
Кількість порушників законодавства у сфері користування
РЧР
Кількість звернень до користувачів РЧР з вимогою усунути
порушення або надати інформацію про стан усунення
порушень
Отримано та опрацьовано відповіді від користувачів РЧР про
усунення виявлених порушень законодавства про РЧР

370

1-2 кв.
2017
146

163

166

295

171

138

57

Листи, на які відповіді не отримано
Користувачі РЧР привели роботу РЕЗ у відповідність до
вимог законодавства

157

114

75

27

Надали недостовірну інформацію про усунення порушень
законодавства про РЧР.
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12

Користування РЧР

2016
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Проблемні питання пов'язані з наглядом,
які потребують врегулювання
Неможливість проведення заходів державного нагляду стосовно
суб’єктів господарювання, які не внесені до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій
Законодавством
не
визначено
порядок
припинення
роботи
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, технічних
засобів телекомунікацій (далі – ТЗТ), які експлуатуються з порушенням
вимог законодавства у сфері телекомунікацій та про радіочастотний
ресурс України та власники яких не встановлені
Інструкція про порядок взаємодії ДІЗ, УДЦР та ОВС України з питань запобігання,
виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв’язку, затверджена
рішенням НКРЗ від 10.06.2008 № 1065, наказом МВС від 10.06.2008 № 283,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 630/15321
Рішенням НКРЗІ від 10.01.2017 № 15 схвалено проект рішення «Про затвердження
Порядку взаємодії НКРЗІ з НПУ»
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Проблемні питання пов'язані з наглядом,
які потребують врегулювання
Результати участі у спільних заходах
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Проблемні питання пов'язані з наглядом,
які потребують врегулювання
Розміри штрафів за порушення законодавства в галузі зв'язку
Інформація щодо легалізації роботи РЕЗ (за відсутності ліцензії на РЧР) та штрафних
санкцій
40
35,775
35
30

Тис. грн

25

21,25
5 ГГц

20
15
10
5

8,5

7,195
2 ГГц

0,34

0,85

0
Разові витрати (усереднені)
для легального розгортання
однієї базової станції

Діючі штрафні санкції

ст. 146 КУпАП

Пропозиції з урахуванням
відношення штраф/мін.
заробітна плата станом на
1996 рік
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Проблемні питання пов'язані з наглядом,
які потребують врегулювання
Розміри штрафів за порушення законодавства в галузі зв'язку
Інформація щодо легалізації роботи РЕЗ (за наявності ліцензії на РЧР) та штрафних санкцій
12

10,2
10

Тис. грн

8

6

4

2

5,1

3,115
2 ГГц

3,4

3,115
5 ГГц

1,7

0
Разові витрати для
легального розгортання
однієї базової станції

Діючі штрафні санкції

ст. 145 КУпАП

Запропоновані штрафні
санкції
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Законодавство ЄС та питання нагляду
у сфері телекомунікацій та користування РЧР
Директива 2002/20/ЄC Європейського Парламенту та Ради від
07.03.2002 про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг
(із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 25 листопада 2009 року)

Стаття 10. Дотримання умови загального дозволу або права використання
та особливих обов’язків.
Обов'язок НРО щодо контрою
відповідного законодавства

та

нагляду

за

дотриманням

Процедура отримання інформації від суб'єктів щодо можливих
порушень
Повноваження НРО щодо накладання фінансових санкцій
Повноваження НРО щодо заборони чи зупинення надання окремих
послуг, призупинення чи відкликання права здійснювати діяльність
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Законодавство ЄС та питання нагляду
у сфері телекомунікацій та користування РЧР
Директива 2002/20/ЄC
Стаття 11. Інформація, яка вимагається за загальним дозволом, для прав
використання та для особливих обов’язків.
Мета збору інформації:
(a) систематична або вибіркова перевірка відповідності певним умовам зазначеної
Директиви та відповідності зобов’язанням, на які посилаються в Статті 6(2);
(b) вибіркова перевірка виконання умов, встановлених у Додатку, якщо було
отримано скаргу або якщо НРО має інші підстави вважати, що умови не було
виконано або у разі розслідування НРО, з його власної ініціативи;
(c) процедури та оцінки клопотань для надання прав використання;
(d) публікація порівняльних оглядів якості та ціни послуг на користь споживачів;
(e) чітко визначених статистичних потреб;
(f) аналіз ринку для потреб Директиви 2002/19/ЄC (Директива про доступ) або
Директиви 2002/22/ЄC (Директива про універсальні послуги);
(g) гарантування раціонального
управління радіочастотами;

використання

та

забезпечення

ефективного

(h) оцінювання майбутнього розвитку мереж та послуг, що могло би мати вплив на
26
оптові послуги, доступні конкурентам.

Законодавство ЄС та питання нагляду
у сфері телекомунікацій та користування РЧР
Директива 2002/21/ЄC Європейського Парламенту та Ради від
07.03.2002 про спільні правові рамки для електронних
комунікаційних мереж та послуг
(із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 25 листопада 2009 року)

Стаття 9. Управління використанням
електронних комунікаційних службах.

радіочастотного

спектру

в

Без нанесення збитку положенням Спеціальних Директив та враховуючи
відповідні національні обставини, Держави-члени можуть встановлювати
правила з метою попередження накопичення спектру, зокрема,
встановлюючи чіткі кінцеві строки для ефективної експлуатації прав на
використання спектру власником прав та накладанням штрафів,
включаючи фінансові стягнення або скасуванням прав на використання
у випадку недотримання крайніх строків. Ці правила встановлюються та
застосовуються пропорційно, прозоро та без защемлення прав.
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Законодавство ЄС та питання нагляду
у сфері телекомунікацій та користування РЧР
Директива 2002/22/ЄC Європейського Парламенту та Ради від
07.03.2002 про універсальні послуги та права користувачів стосовно
електронних мереж зв’язку і послуг
(із змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄК Європейського Парламенту та Ради
від 25 листопада 2009 року)

НРО повинні мати змогу контролювати досягнуту якість послуг для
підприємств, які були визначені, як такі, що мають зобов’язання щодо
універсальної послуги. Вживати заходів до таких підприємств.
НРО повинні мати можливість здійснювати моніторинг досягнутої якості
послуги інших підприємств, що забезпечують доступ до громадської
телефонної мережі та/або публічно-доступної телефонної послуги
користувачам на фіксованому місці.
НРО повинні мати змогу систематично збирати інформацію стосовно якості
послуг, представлених на їх території, на основі критеріїв, які дозволяють
порівнювати провайдерів послуг та держави-члени.
28

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС
Новації законопроекту
державного нагляду:

3549-1

“Про

електронні

комунікації”

щодо

Постачальник електронних комунікаційних послуг – суб'єкт господарювання,
який здійснює та/або має право на здійснення діяльності у сфері електронних
комунікацій.


Моніторинг якості електронних комунікаційних послуг – збирання,
оброблення, збереження, аналіз даних про показники якості електронних
комунікаційних послуг


Заходи нагляду (контролю) у сфері електронних комунікацій:
аналіз поданої постачальниками електронних комунікаційних послуг
регуляторної звітності;
перевірки суб'єктів ринку електронних комунікацій (планові перевірки не
передбачені).


Регламентується надання регулятором запитів (у разі виявлення ознак
порушень) до постачальників електронних комунікацій та встановлюється обов'язок
останніх надавати відповіді.

Адміністративно-господарські санкції, що застосовуються до суб'єкта29
господарювання, скасування дублюючої адміністративної відповідальності.


Адаптація законодавства України до законодавства ЄС
Адміністративно-господарські санкції
1) невиконання попередження або розпорядження національного регулятора щодо усунення
порушень вимог законодавства про ЕК; за відмову посадовим особам національного регулятора у
проведенні перевірки постачальника ЕК-послуг; порушення вимог законодавства у сфері ЕК, які призвели
або мотивовано могли б призвести до заподіяння шкоди суб'єктам ринку ЕК або інтересам держави, –
штраф у розмірі 0,3 відсотка від доходу, отриманого постачальником ЕК послуг від надання ЕК
послуг за попередній календарний рік.
2) за повторне протягом року невиконання постачальником ЕК послуг попередження або
розпорядження національного регулятора –
штраф у розмірі 1 відсотка від доходу, отриманого постачальником ЕК послуг від надання ЕК послуг
за попередній календарний рік;
3) за повторне неподання постачальником ЕК послуг інформації та/або регуляторної звітності
протягом року або повторне подання протягом року недостовірної інформації та/або регуляторної
звітності, необхідних національному регулятору в межах повноважень для визначення ринків певних
електронних комунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення постачальників з ІРП на ринках
певних ЕК послуг, –
штраф у розмірі 1 відсотка від доходу, отриманого постачальником ЕК послуг від надання ЕК послуг
протягом року, що передував проведенню аналізу ринку певних ЕК послуг;
4) за невиконання постачальником з ІРП регуляторних зобов'язань, встановлених рішенням
національного регулятора, –
штраф у розмірі від 3 до 5 відсотків від доходу, отриманого постачальником з ІРП протягом року,
що передував проведенню повторного аналізу ринку певних ЕК послуг.
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Адаптація законодавства України до законодавства ЄС
Новації законопроекту 5051 “Про радіочастотний ресурс України” щодо
державного нагляду:
Користувач радіочастотного ресурсу – юридична, фізична особа-підприємець або
фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним
ресурсом.
Захист економічних інтересів держави при користуванні РЧР України полягає у
виявленні та фіксації порушень цього Закону, які призводять до ухиляння (свідомого
або несвідомого) фізичними та юридичними особами від сплати ліцензійної плати за
користування РЧР України, та накладання штрафу (адміністративно-господарських
санкцій) на цю особу, що здійснює експлуатацію РЕЗ, а у разі відсутності відомостей
про зазначену фізичну або юридичну особу – експлуатаційної організації будівлі, чи
власника висотної вежі, що використовується для організації радіозв'язку.
Невиконання розпоряджень (розпорядчих документів) національного регулятора,
ГШ ЗСУ, є підставою для звернення до суду інших користувачів РЧР України щодо
захисту їх майнових прав на користування радіочастотним ресурсом України.
Посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства при
користуванні РЧР.
Надання права огляду речей посадовим особам національного регулятора.
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Дякую за увагу !
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