
 

 

Особливості адміністрування рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України 
 

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що платниками рентної 

плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі 

радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про 

радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним 

ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального 

користування на підставі: 

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 

ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного 

засобу та випромінювального пристрою; 

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником 

ліцензії на мовлення; 

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою. 

Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій 

на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та 

дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних 

пристроїв у місячний строк після їх видачі (пп. 254.5.4 п. 254.5 ст. 254 

Податкового кодексу України  (далі – ПКУ). 

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування 

радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що 

визначається як частина смуги радіочастот загального користування у 

відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним 

ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, 

які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження 

телерадіопрограм (п. 254.3 ст. 254 ПКУ). 

Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України 

встановлені п. 254.4 ст. 254 ПКУ за 1 МГц смуги радіочастот на місяць у розрізі 

видів радіозв’язку та діапазонів радіочастот. 

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України декларують податкові зобов’язання у додатку 4 прим. 1 до Податкової 

декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719.  

У разі несплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України або сплати її в неповному обсязі платниками рентної плати протягом 

шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників 

до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством.  

Інформацію про платників рентної плати, які користуються 

радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм і 

протягом шести місяців не сплатили рентну плату або сплатили її не в повному 

обсязі, контролюючі органи подають до Національної ради України з питань 



 

телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із 

законодавством (пп. 258.2.4 п. 258.2 ст. 258 ПКУ). 

Наголошуємо, що на платника рентної плати покладається 

відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність її внесення 

до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам 

відповідних податкових декларацій згідно із нормами ПКУ (пп. 258.1.1 п. 258.1 

ст. 258 ПКУ). 

 

 
 

 

 


