
   

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Регламенту аматорського 

радіозв’язку України»  

 
1. Резюме 

Актуалізація і приведення технічних умов експлуатаціїобладнання 
аматорського радіозв’язку до вимог Плану використання радіочастотного ресурсу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 
815 (далі – План використання РЧР), а також гармонізація використання 
радіочастотного ресурсу України із рішенням Європейської Комісії № 2006/771/ЄС 
від 09.11. 2006. 
 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Регламент аматорського радіозв’язку України, затверджений рішенням 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 
року № 475, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року 
за № 205/18943 (далі – Регламент), є актом, який деталізує технічні умови 
впровадження відповідних радіотехнологій згідно з Планом використання РЧР, в 
частині визначення умов забезпечення електромагнітної сумісності для 
відповідних видів радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв.У 
разі внесення змін до Плану використання РЧР Регламент потребує перегляду. 

За пропозиціями НКРЗІ, постановами Кабінету Міністрів України  від 
28.03.2018 № 218, від 13.06.2018 № 509, від 18.07.2018 № 580, від 26.07.2018 № 
600, від 29.08.2018 № 667, від 27.03.2019 № 251, від 08.05.2019 № 377, від 
15.01.2020 № 15, від 05.02.2020 № 41  внесені зміни до Плану використання РЧР 
для гармонізації використання смуг радіочастот в Україні із рішеннями 
Європейської Комісії, прийнятими відповідно до Рішення № 676/2002/ЄС, щодо 
гармонізації умов доступності та ефективності використання радіочастотного 
спектра.  

Таким чином існує потреба перегляду та внесення змін до Регламенту за 
результатами внесених та зареєстрованих змін до Плану використання РЧР з 
урахуванням пропозицій радіоаматорської спільноти України. 

 
3. Суть проекту акта 

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Регламенту аматорського 
радіозв’язку України», (далі – проект Змін) розроблено з метою гармонізації 
технічних вимог та умов експлуатації аматорської радіостанції згідно з 
рекомендацією Міжнародного союзу електрозв'язку RM.1732. 

На основі гармонізованих кваліфікаційних вимог до експлуатаційної та 
технічної кваліфікації, що визначені у документах МСЕ та Європейської 
конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (далі - СЕПТ) переглянуто 
визначення класифікації операторів АРС, порядок отримання дозволу на 



   

експлуатацію АРС та задіяння радіоаматорської аварійної служби у особливих 
умовах. 

Рішенням передбачається переглянути: 

1) Розділ І. Загальні положення; 
2) розділ III. Експлуатація аматорської радіостанції; 
3) розділ V. Кваліфікація операторів АРС; 
4) розділ VІ. Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС; 
5) розділ IX. Позивні сигнали розпізнавання ; 
6) розділ Х. Радіоаматорська аварійна служба. 
 

4. Вплив на бюджет 

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших 
витрат Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 
 

5. Позиція заінтересованих сторін 

Проект рішення не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. У 
зв’язку з цим, консультації з  уповноваженими представниками всеукраїнських 
асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого 
самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх 
об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських 
громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, не проводились. 

Проект рішення не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності, у зв’язку з цим проект рішення не надсилався на розгляд Наукового 
комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Водночас, з метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект рішення 
будеоприлюднений(дата, після прийняття  Рішення НКРЗІ,)на офіційній сторінці 
НКРЗІ в мережі Інтернет для отримання пропозицій та зауважень від 
радіоаматорів.  Строк громадського обговорення проекту до 15.01.2021 р.  

До НКРЗІ продовжують надходити пропозиції до проекту рішення в рамках 
громадського обговорення. Під часрозробки проекту рішення проводилисяробочі 
зустрічі з радіоаматорами у вигляді консультацій у 2019-2020 р., після яких були 
враховані пропозиції, які покладені до проекту рішення. 

6. Прогноз впливу 

Результатами реалізації проекту рішення є актуалізація технічних умов  
експлуатації радіоаматорського обладнання та  встановлення чітких і прозорих 
умов застосування радіотехнології «аматорськийрадіозв’язок» в Україні, після 
гармонізації використання деяких смуг радіочастот в Україні із ЄС. 

 Реалізація проекту рішення буде також сприяти  адаптації у суспільстві 
громадян   з обмеженими можливостями. 

 



   

7. Позиція заінтересованих органів 

Проект рішення потребує погодження з  Міністерством оборони України, 
Адміністрацією Держспецзв’язку, Антимонопольним комітетом України. 

Державна регуляторна служба України повідомила, що проект рішення 
визнано таким, що не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не 
потребує реалізації передбачених Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур. 
 

8. Ризики та обмеження 

Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна експертиза 
не проводилась. 

У  проекті рішення відсутні положення, що стосуються прав та свобод, 
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять 
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та 
обмежень, які можуть виникнути під час реалізації Рішення. 

9. Підстава розроблення проекту акта 

Правові підстави для розроблення проекту рішення є повноваження НКРЗІ, 
визначені частиною другою статті 14, частиною першою статті 42, статтею 53 
Закону з урахуванням Плану використання РЧР. 
 

 
 
Голова Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації                          Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 
 
 
 


