ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
_____ __________ 2020 року №

ЗМІНИ
до Регламенту аматорського радіозв’язку України
1. У розділі І:
пункт 1.1 викласти в такій редакції:
«1.1.

Цей

Регламент

розроблений

відповідно

до

Регламенту

радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - МСЕ), Закону
України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), з урахуванням
рекомендацій МСЕ, Європейської конференції адміністрацій пошт та
електрозв'язку (далі - СЕПТ), рішень Європейської комісії з комунікацій, а
також

пропозицій громадських об’єднань (громадські організації та

громадські спілки), які утворені фізичними особами –радіоаматорами і
представляють

їх інтереси

підприємницькою

діяльністю

(за

виключенням питань, пов’язаних із

таких

об’єднань)

(далі

–

об'єднання

радіоаматорів).»;
пункт 1.3 викласти в такій редакції:
«1.3. Дія цього Регламенту поширюється на радіоаматорів, у тому числі
на радіоаматорів–

іноземців, громадян, які бажають отримати статус

радіоаматора, а також на об'єднання громадян, які реалізують спільні
інтереси радіоаматорів.»;
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв'язку та
аматорській

супутниковій

службі

радіозв'язку та

смуги

радіочастот

спеціального та загального користування визначається Національною
таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208».;
пункт 1.6 викласти в такій редакції:
«1.6. Експлуатація

аматорських

радіостанцій

на

території

України здійснюється на дозвільній основі відповідно до Закону.
Усі смуги частот, які зазначені у дозволі, є спільними і не надають
пріоритету жодному радіоаматору для виключного використання аматорської
служби радіозв'язку та аматорської супутникової служби радіозв'язку.
Дія дозволу обмежується виключно нормами Закону і не стосується
прав власності, захисту здоров’я, безпеки праці тощо, які регулюються
іншими законами України.».
2. У Розділі ІІ:
в абзаці третьому слова «що забезпечують аматорський радіозв'язок»
замінити словами та знаком«у тому числі програмного забезпечення, які
дають змогу АРС працювати за призначенням у аматорській або аматорській
супутниковій службі;»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«аматорська
самовдосконалення,

служба

-

взаємного

служба
зв'язку

радіозв'язку,створена
і

технічних

з

метою

досліджень,

що

здійснюється без будь-якої матеріальної вигоди радіоаматорами, які мають
дозвіл на експлуатацію АРС;»;
в абзаці сімнадцятому слова «іншої радіостанції» замінити словами
«іншої АРС;»;

доповнити розділ ІІ після абзацу сімнадцятого новими абзацами
вісімнадцятим і дев’ятнадцять такого змісту:
«радіоаматор – фізична особа, яка підтвердила свої знання та навички у
сфері радіозв’язку (технічна та експлуатаційна компетенція), отримала в
установленому порядку

дозвіл

на

експлуатацію

АРС

і

займається

самовдосконаленням, взаємним зв'язком і технічними дослідженнями в
аматорській службі радіозв'язку та аматорській супутниковій службі
радіозв'язку, без будь-якої матеріальної вигоди.Не є радіоаматорами
юридичні

або

фізичні

особи,

які

експлуатують

незаконно

діючі

радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої.»;
радіоаматорська аварійна служба (далі - РАС) - сукупність АРС на
території України, радіоаматори яких виявляють бажання надавати допомогу
в умовах надзвичайних ситуаціях, мають узгоджені частоти, позивні сигнали
та завдання, що вирішуються в інтересах єдиної державної системи
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;»;
У зв’язку з цим абзац

вісімнадцятий та дев’ятнадцятий вважати

відповідно абзацами двадцятим та двадцять першим.
абзац двадцять першийвикласти в такій редакції:
«Інші терміни

в

цьому

Регламенті

вживаються

у

значеннях,

наведених у інших чинних нормативних та нормативно-правових актах.
Термін

«незаконно

діючий

радіоелектронний

засіб

або

випромінювальний пристрій» вживається у значені, наведеному у абзаці
п'ятому глави 2 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19
квітня 2007 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19
липня 2007 року за № 829/14096 (зі змінами).».
3. У Розділі ІІІ:
пункт 3.4викласти в такій редакції:

«3.4. Характеристики аматорських систем визначені у рекомендації
Міжнародного союзу електрозв'язку (далі – МСЕ) RM.1732-2 та наведені у
додатку 2 (таблиці 1 - 11), а саме:
3.4.1. у таблиці 1 – характеристики аматорських систем для
амплітудної маніпуляції Морзе, PSK31, NBDP та режимів зі слабким
сигналом, які працюють на частотах нижче 900 МГц;
3.4.2. у таблиці 2 – характеристики аматорських систем для
амплітудної маніпуляції Морзе, PSK31, NBDP, які працюють на частотах
вище 900 МГц;
3.4.3. у таблиці 3 – характеристики аматорських аналогових
радіотелефонних систем, які працюють на частотах нижче 900 МГц;
3.4.4.

у

таблиці

4

–

характеристики

аматорських

цифрових

радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на частотах вище
900 МГц;
3.4.5. у таблиці 5 – характеристики аматорських систем передачі даних,
цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на
частотах нижче 900 МГц;
3.4.6. у таблиці 6 – характеристики аматорських систем передачі даних,
цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на
частотах вище 900 МГц;
3.4.7. у таблиці 7 – характеристики аматорських систем, які працюють
у смугах частот 135,7–137,8 кГц та 472–479 кГц;
3.4.8. у таблиці 8 – характеристики систем, які використовують
відбиття радіохвиль від Місяця (ЕМЕ);
3.4.9. у таблиці 9 – характеристики аматорських супутникових систем у
напрямках Земля - космос;
3.4.10. у таблиці 10 – характеристики аматорських супутникових
систем у напрямках космос - Земля, призначених для низькоорбітальних
супутників (LEO);

3.4.11. у таблиці 11 – характеристики аматорських супутникових
систем у напрямках космос - Земля, призначених для геостаціонарних (GEO)
та високоорбітальних (HEO) супутників.»;
у пункті 3.6 слово та число «таблиця 7» замінити словом та числом
«таблиця 12»;
у пункті 3.7 слово та число «таблиця 8» замінити словом та числом
«таблиця 13»;
у пункті 3.8 слово та число «таблиця 9» замінити словом та числом
«таблиця 14».
4. У розділі V:
назву розділу V викласти в такій редакції:
«V. Технічна та експлуатаційна компетенція радіоаматорів»;
пункт 5.1 викласти в такій редакції:
«5.1. В Україні на основі гармонізованих кваліфікаційних вимог до
експлуатаційної та технічної кваліфікації радіоаматорів, що визначені у
документах МСЕ, СЕПТ застосовується наступна класифікація:
5.1.1. A - відповідає вищій кваліфікації радіоаматорів (НAREC);
5.1.2. B – відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця (NOVICE);
5.1.3. C – відповідає кваліфікації радіоаматора-учня (Entry-Level).»;
у пункті 5.3 слово «організацій» замінити словом «об’єднань», слово
«начальника» виключити.
пункт 5.4 викласти в такій редакції:
«5.4. Засідання КТК проводить Голова КТК або за його відсутністю
одним із його заступників, за участю не менше двох членів КТК. Секретарем
КТК обирається будь-який присутній член КТК шляхом голосування.
За результатами засідання секретар КТК у триденний термін після дати
проведення засідання складає протокол засідання КТК, який підписується
головуючим та секретарем КТК і направляється до УДЦР.»;
пункт 5.5 викласти в такій редакції:

«5.5. До засідання КТК можуть залучатися радіоаматори, що мають
стаж експлуатації АРС кваліфікації A не менше п'яти років та не допускали
порушень Регламенту аматорського радіозв'язку України.»;
у пункті 5.8 слово «чинного» виключити.
пункт 5.10 викласти в такій редакції:
«5.10. Екзаменаційні програми наведені:
для радіоаматорів-початківців та радіоаматорів-учнів (гармонізований
екзаменаційний

сертифікат

радіоаматора

(NOVICE),

з

урахуванням

рекомендації МСЕ ITU-R M.1544-1, звітів ECC 089 та ERC 32 у додатку 3;
для

радіоаматорів

екзаменаційного

вищій

вищоїкваліфікації

сертифіката

радіоаматора

(для

гармонізованого

(HAREC)

з

урахуванням

рекомендації T/R 61-02) у додатку 4.»;
пункт 5.11викласти в такій редакції:
«5.11. Кваліфікація радіоаматора визначається:
5.11.1. для вищої кваліфікації шляхом теоретичного іспиту;
5.11.2.для радіоаматорів-початківців та радіоаматорів-учнів шляхом
теоретичного іспиту у формі співбесіди;
5.11.3. Для радіоаматорів вищої кваліфікації встановлено одну з форм
проведення іспиту - усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді
з використанням комп'ютера.»;
у пункті 5.13 слово «організаціями» замінити словом «об’єднаннями»
та слово «начальник»виключити;
пункт 5.14 виключити;
пункт 5.16 викласти в такій редакції:
«5.16. Особа,

яка

має

намір

пройти

кваліфікаційний іспит,

особисто або рекомендованим листом з описом вкладення

звертається

до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем
постійного

проживання,

кваліфікаційний

іспит.

із
Форма

заявою
заяви

про

намір

наведена у додатку 6.

скласти
Якщо

намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання

заяви здійснює

її

законний

представник

(батьки,

усиновителі,

опікуни тощо).
Якщо намір здати кваліфікаційний іспит бажає особа, у якої є певні
обмеження стану здоров’я, до заяви вноситься відповідна відмітка і додається
документ, який підтверджує ці обмеження. Для осіб з особливими потребами
спосіб проведення іспиту повинен враховувати їх індивідуальні особливості з
урахуванням рекомендації ЕСС (14)05. Іспит у таких громадян може бути
прийнятий в індивідуальному порядку, при необхідності може бути виділено
додатковий

час.

Складання

іспиту,

проведення

співбесіди

можуть

проводитися в приміщеннях громадських організацій осіб з особливими
потребами (за згодою).
Громадянам з вадами зору може бути запропонована допомога членів
КТК в читанні екзаменаційних білетів, або ж білети можуть бути
підготовлені громадськими організаціями осіб з інвалідністю (обмеженими
можливостями) із використанням шрифту Брайля. Для радіоаматорів з
істотно обмеженою рухливістю іспит може бути прийнятий вдома.»;
пункт 5.18 викласти в такій редакції:
«5.18. КТК

протягом

десяти

робочих днів від дати реєстрації

заяви перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту та
правильність

оформлення

та

інформує заявника про розклад роботи

кваліфікаційної комісії та вимоги,
на

що висуваються до

здобуття відповідної кваліфікації оператора АРС.

претендента

Заявник повинен

бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації
заяви.
Про час і місце проведення засідання члени КТК повинні бути
поінформовані не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його
проведення.»;
пункт 5.19 виключити;
пункт 5.20 викласти в такій редакції:
«Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зарахована
теоретична частини іспиту.»:

у пункті 5.21 після слова «заяви» доповнити знаками та словами«(не
раніше ніж через місяць)»;
підпункт 5.22.4 пункту 5.22 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Не

потребує

перевірки

технічного

стану

РЕЗ

промислового

виробництва зі складу аматорської радіостанції, на який видано документ про
його відповідність Технічному регламенту радіообладнання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (зі
змінами).».
5. У розділі VІ:
у пункті 6.4 слова «за місцем проживання» замінити словами «за
місцем постійного проживання»;
абзац третій підпункту 6.4.1 пункту 6.4 викласти в такій редакції:
«для осіб, визначених у підпункті 6.2.1 пункту 6.2 цього розділу, - копія
паспорта громадянина України зразка 1994 року (сторінки 1 - 2 та відмітка
про місце проживання) – або копія лицьової та зворотної сторони паспорта
громадянина України у формі ID-картки із довідкою про реєстрацію місця
проживання особи (паперовий додаток до ID-картки); для неповнолітніх осіб
- копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних представників
(батьків, усиновителів, опікунів тощо), які підтверджують можливість
надання дозволу.»;
у підпункті 6.4.7 пункту 6.4

слова «категорії оператора» замінити

словами «кваліфікації радіоаматора»;
у підпункті 6.5.3 пункту 6.5 слова «третьої категорії оператора АРС»
замінити словами «кваліфікації радіоаматора-початківця»;
у підпункті 6.5.4 пункту 6.5

слова «кваліфікацію оператора АРС

першої або другої категорії» замінити словами «вищу кваліфікацію
радіоаматора»;
абзац п’ятий підпункту 6.7.2 пункту 6.7 викласти в такій редакції:
«копія паспорта громадянина України зразка 1994 року (сторінки 1 - 2
та відмітка про місце проживання) – або копія лицьової та зворотної сторони

паспорта громадянина України у формі ID-картки із довідкою про реєстрацію
місця проживання особи (паперовий додаток до ID-картки);»;
доповнити підпункт 6.7.2

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Украинский
(Украина)

пункту 6.7 після абзацу п’ятого новим

абзацом шостим такого змісту:
«пояснювальна

записка

з

визначенням

основних

технічних

характеристик ретранслятора (радіомаяка);»;
У зв’язку з цим абзац шостий і сьомий вважати відповідно сьомим і
восьмим.
6. У розділі VII:
пункт 7.14 викласти в такій редакції:
«7.14. Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського
радіозв'язку (не обов’язковим), є картка-квитанція (QSL). У ній вказуються:
час та дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, номінал
частоти, клас випромінювання та якість зв'язку. Форма картки-квитанції
(QSL) – довільна, може бути в паперовому або електронному вигляді.»;
у пункті 7.15 слова «Оператор АРС повинен» замінити словами
«Оператору АРС рекомендовано»;
у пункті 7.16

слова та знаки «та збереження його на магнітних

(оптичних) носіях.» виключити;
підпункт 7.19.3 пункту 7.19 викласти в такій редакції:
«7.19.3 використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не
зазначені у дозволі на експлуатацію, або передавати радіосигнали (виходити
в радіоефір) без передачі позивного сигналу;»;
підпункт 7.19.5 пункту 7.19 викласти в такій редакції:
«7.19.5 обговорювати політичні, міжнаціональні, релігійні, гендерні
питання, комерційні справи, закликати до зміни державного устрою,
військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню
до кореспондента або третьої особи;».
7. У розділі VIII:

у пункті 8.1 слово,знак та цифри «таблиці 1-6» замінити словом, знаком
та цифрами «таблиці 1-11».
8. У розділіIX:
пункт 9.7 викласти в такій редакції:
«9.7. Позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам призначаються
УДЦР за клопотанням громадських об’єднань радіоаматорів України.
З метою отримання позивного сигналу радіоаматора-спостерігача
звернення з клопотанням надається до УДЦР відповідного адміністративнотериторіального регіону разом із документальним підтвердженням про
реєстрацію місця проживання. Якщо заявник проживає у Києві або Київській
області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.»;
у пункті 9.9 слова «першої категорії» замінити словами «вищої
кваліфікації».
9. У розділіX:
пункт 10.1 викласти в такій редакції:
«10.1. АРС

України

можуть

радіозв'язку у надзвичайних
допомоги
чинного

бути

ситуаціях

та

постраждалим від катастроф,
законодавства

міжнародних

угод.

України,

залучені

для

операціях

організації
із

надання

стихійних лих відповідно до

Регламенту

радіозв'язку

та

При цьому дозволяється передача інформації від

(для) третіх осіб.
На підставі відповідних документів уповноважений державний орган, у
разі потреби, може залучати радіоаматорів (операторів АРС) для організації
радіозв’язку.»;
пункт 10.3 викласти в такій редакції:
«10.3.

Залежно

від

умов

проходження

радіохвиль

та

часу

радіоаматорам РАС рекомендується використовувати такі частоти:
міжнародні: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц;
міжрегіональні та регіональні на території Україні: 18160 кГц; 21360
кГц; 144,550 МГц; 145,787,5 МГц; 439,725 МГц; 439,750 МГц; 439,775
МГц.».

Директор Департаменту ліцензування Ірина ЧЕРНЯВСЬКА

