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Реєстраційний
№ 3014

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про електронні комунікації
…
Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра
1. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра відповідальний за здійснення таких повноважень:
1) формування та реалізацію державної політики у сферах електронних комунікацій
та радіочастотного спектра;
2) узагальнення практики застосування законодавства та розроблення пропозицій
щодо його вдосконалення, розроблення та внесення в установленому порядку проектів
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд
Кабінету Міністрів України;
3) розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань, що належать до
його повноважень відповідно до цього Закону;
4) розроблення за погодженням з регуляторним органом стратегії розвитку сфери
електронних комунікацій, національного плану розвитку електронних комунікаційних
мереж широкосмугового доступу, програм, концепцій, спрямованих на досягнення мети
та виконання завдань, передбачених цим Законом, а також прогнозів розвитку
електронних комунікаційних мереж і послуг;
5) розроблення за погодженням з регуляторним органом правил надання та
отримання електронних комунікаційних послуг, порядку виплати компенсації за рахунок
державних коштів збитків, понесених внаслідок виконання зобов’язання з розгортання
електронних комунікаційних мереж для надання доступу до універсальних електронних
комунікаційних послуг на визначених територіях;
6) здійснення заходів з організації наукового забезпечення щодо функціонування і
розвитку сфер електронних комунікацій та радіочастотного спектра, забезпечення
розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу сфери електронних
комунікацій, у тому числі шляхом:
організації та проведення наукових досліджень;
затвердження тематичних планів і технічних завдань для науково-дослідних робіт
щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту,
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забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання (радіоелектронних засобів)
за погодженням з регуляторним органом, Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення, Генеральним штабом Збройних Сил України, іншими
заінтересованими органами державної влади України, надання висновків щодо
доцільності проведення і фінансування таких робіт за рахунок державних коштів;
7) формування, реалізація та впровадження в межах повноважень, визначених цим
Законом, технічної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного
спектра;
8) здійснення відповідно до закону функцій технічного регулювання у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
9) здійснення в межах повноважень, визначених цим Законом, заходів із забезпечення
єдності вимірювань;
10) розроблення за участю регуляторного органу та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту методики розрахунку рентної плати за користування
радіочастотним спектром;
11) організація перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних
документів у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
12) затвердження відповідно до закону технічних вимог (технічних специфікацій) до
електронних комунікаційних мереж, засобів електронних комунікацій, а також
погодження державних будівельних норм у частині, що стосуються інфраструктури
електронних комунікаційних мереж;
13) розроблення та реалізація технічної політики щодо формування ресурсів
нумерації, затвердження національного плану нумерації, зміна формату та структури
ресурсів нумерації;
14) визначення та періодичне оновлення відповідно до встановлених у затвердженому
порядку строків:
а) показників для визначення універсальної електронної комунікаційної послуги
широкосмугового доступу до мережі Інтернет у фіксованому місці отримання послуги;
б) параметрів якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг, їх
показників і рівнів, методів їх вимірювання постачальниками електронних
комунікаційних послуг та методик вимірювань;
в) критеріїв для віднесення електронних комунікаційних мереж до:
мереж широкосмугового доступу;
високошвидкісних мереж;
мереж високої та надвисокої пропускної здатності;
15) встановлення у разі необхідності, визначеної регуляторним органом, параметрів
якості надання електронних комунікаційних послуг, їх показників і рівнів, методів та
методик їх вимірювання постачальниками електронних комунікаційних послуг;
16) розроблення на підставі пропозицій регуляторного органу, Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил
України, інших заінтересованих осіб та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
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плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, проекту щодо
внесення змін до нього;
17) встановлення на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу критеріїв
ефективності користування радіочастотним спектром для певних радіотехнологій у
відповідних смугах радіочастот;
18) здійснення відповідно до норм міжнародного права заходів щодо закріплення за
Україною радіочастотного спектра і захисту його на міжнародному рівні;
19) затвердження методики здійснення розрахунків електромагнітної сумісності з
урахуванням документів Міжнародного союзу електрозв’язку;
20) участь у розробленні та погодження проекту порядку користування
радіочастотним спектром в Україні в особливий період та в умовах надзвичайного або
воєнного стану, порядку користування радіочастотним спектром в Україні для потреб
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв
міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які
тимчасово перебувають на території України;
21) виконання обов’язків адміністрації зв’язку з питань здійснення функцій України
як держави  члена Міжнародного союзу електрозв’язку, забезпечення виконання
зобов’язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв’язку і
зобов’язань за Адміністративними регламентами, а також з питань співпраці з
міжнародними організаціями та органами, що виконують функції адміністрацій зв’язку
іноземних держав;
22) підготовка за участю регуляторного органу міжнародних договорів України у
сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, внесення пропозицій щодо
укладення, денонсації таких договорів і забезпечення їх виконання;
23) підготовка та оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті інформації про
виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра, у тому числі імплементації зобов’язань згідно з
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та з Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони;
24) організація у межах своїх повноважень взаємодії регуляторного органу,
Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної
влади для забезпечення виконання визначених цим Законом обов’язків щодо співпраці з
міжнародними організаціями та адміністраціями зв’язку іноземних держав з питань, що
стосуються сфер електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
25) забезпечення заходів з міжнародної координації присвоєнь радіочастот, у тому
числі спеціальних користувачів, та міжнародної координації присвоєнь іноземних
користувачів;
26) здійснення інших повноважень, передбачених цим та іншими законами.
2. Для виконання своїх повноважень центральний орган виконавчої влади у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра має право безоплатно отримувати
в установленому порядку необхідні документи, матеріали та інформацію від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, регуляторного органу,
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Президент України
Посилання у пункті 23 частини першої статті 6 Закону на Угоду про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, не узгоджується із назвою цієї
Угоди, зазначеною у Законі України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, яким її було
ратифіковано.

стор. 4
Текст статей Закону, до яких Президент України пропонує внести зміни

Генерального штабу Збройних Сил України, а також у порядку, визначеному цим
Законом, від постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, загальних
користувачів радіочастотного спектра.
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Стаття 8. Електронна регуляторна платформа
1. Електронна регуляторна платформа є автоматизованою інформаційно-аналітичною
системою регуляторного органу, що використовується для виконання ним повноважень,
передбачених цим Законом, та надання адміністративних послуг в електронному вигляді,
електронного обміну інформацією, документами та взаємодії з постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, постачальниками радіообладнання,
користувачами радіочастотного спектра та ресурсів нумерації, користувачами послуг.
2. Електронна регуляторна платформа забезпечує доступ до:
1) реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг;
2) реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром;
3) реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;
4) реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації;
5) реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв;
6) бази даних перенесених номерів відповідно до законодавства;
7) геоінформаційної системи для географічних оглядів доступності на території
України мереж широкосмугового доступу (фіксованого і мобільного) та універсальних
електронних комунікаційних послуг.
3. Електронна регуляторна платформа забезпечує:
1) подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних
комунікацій;
2) ведення зазначених у частині другій цієї статті реєстрів, баз даних та систем;
3) функціонування персональних кабінетів постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг, загальних користувачів радіочастотного спектра,
постачальників радіообладнання;
4) подання документів для отримання ліцензії на користування радіочастотним
спектром, дозволів на користування ресурсами нумерації та інших адміністративних
послуг регуляторного органу, передбачених цим Законом;
5) подання передбаченої цим Законом регуляторної звітності та інформації;
6) контроль повноти заповнення звітів, заяв та інших документів, необхідних для
отримання адміністративних послуг регуляторного органу, передбачених цим Законом;
7) перегляд стану розгляду поданих документів;
8) доступ до відомостей та документів, визначених цим та іншими законами;
9) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
10) формування та подання в електронній формі запитів про надання витягів;
11) перегляд, копіювання та роздрукування витягів із зазначених у пунктах 15
частини другої цієї статті реєстрів та інших документів відповідно до цього Закону;

Пропозиції Президента України

стор. 5
Текст статей Закону, до яких Президент України пропонує внести зміни

64.
65.

66.

67.

68.
69.

Пропозиції Президента України

12) можливість здійснення оплати за надання передбачених цим Законом
адміністративних послуг з використанням платіжних систем через мережу Інтернет;
13) доступ органів державної влади, постачальників електронних комунікаційних Президент України
Регулювання низки питань, що відповідно до Конституції України можуть визначатися
мереж та послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсів нумерації,
користувачів послуг, постачальників радіообладнання, інших заінтересованих осіб до виключно на рівні законів, Законом пропонується віднести до законодавства.
Як відомо, термін "законодавство" є значно ширшим, оскільки включає як закони, так і
інформації, розміщеної на електронній регуляторній платформі в обсягах та порядку,
підзаконні акти різного рівня. Тому не можу погодитися із пропонованими посиланнями у
передбачених законодавством;

14) відображення в особистих кабінетах постачальників електронних комунікаційних
мереж та послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсів нумерації
строку дії дозвільних документів, автоматичне позначення реквізитів документа
(кольорове позначення або у будь-який інший спосіб для привернення уваги) у разі
наближення законодавчо встановленого строку для його поновлення;
15) зберігання, обробка та забезпечення доступу через особистий кабінет до
інформації та документів, поданих постачальником електронних комунікаційних мереж
та/або
послуг,
користувачами
радіочастотного
спектра,
постачальниками
радіообладнання до регуляторного органу через електронну регуляторну платформу;
16) проведення інших операцій, визначених цим Законом та положенням про
електронну регуляторну платформу, що затверджується регуляторним органом.
4. Доступ до відомостей, що містяться на електронній регуляторній платформі, крім
персональних даних та інформації з обмеженим доступом, здійснюється через мережу
Інтернет, є відкритим, безоплатним, цілодобовим, доступним у форматі відкритих даних
та має враховувати потреби осіб із порушенням зору. Суб’єкт, який подав інформацію,
має право безоплатного доступу до неї в повному обсязі, у тому числі до інформації з
обмеженим доступом.

Законі на законодавство у випадках, коли Основним Законом держави передбачено
регулювання відповідних питань виключно на законодавчому рівні, тобто законом.
Так, за Законом електронна регуляторна платформа забезпечує доступ органів державної
влади, постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачів
радіочастотного спектра, користувачів ресурсів нумерації, користувачів послуг,
постачальників радіообладнання, інших заінтересованих осіб до інформації, розміщеної на
електронній регуляторній платформі в обсягах та порядку, передбачених законодавством
(пункт 13 частини третьої статті 8).
Ураховуючи зміст частин першої – третьої статті 8 Закону, якими визначаються завдання
та функції, забезпечення яких покладається на електронну регуляторну платформу, перелік
реєстрів та баз даних, до яких забезпечуватиметься доступ через таку електронну
платформу, вбачається, що в зазначеній автоматизованій інформаційно-аналітичній системі
акумулюватиметься широкий спектр інформації щодо постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг, постачальників радіообладнання, користувачів
радіочастотного спектра та ресурсів нумерації, користувачів послуг, що включатиме
персональні дані, інформацію з обмеженим доступом.
Відповідно до Конституції України збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини
(частина друга статті 32), а державна таємниця віднесена до захищеної законом таємниці
(частина третя статті 32).
Відтак, обсяги та порядок доступу до інформації, розміщеної на електронній регуляторній
платформі, мають визначатися виключно на рівні закону.
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На електронній регуляторній платформі забезпечується можливість пошуку,
формування електронних витягів про постачальників електронних комунікаційних
мереж та послуг з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та
захисту персональних даних.
Регуляторний орган забезпечує консультативну підтримку користувачів електронної
регуляторної платформи протягом робочого тижня у робочий час.
5. Електронна регуляторна платформа є об’єктом права державної власності,
державним інформаційним ресурсом.
Створення та функціонування електронної регуляторної платформи забезпечує
регуляторний орган, який є її держателем. Регуляторний орган затверджує положення
про електронну регуляторну платформу.
Під час створення електронної регуляторної платформи, зокрема її складових,
забезпечуються сумісність і взаємодія з іншими інформаційними системами та
мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
Відомості, внесені до електронної регуляторної платформи, захищаються відповідно
до вимог законодавства у сфері захисту інформації.
6. Подання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг,
користувачами радіочастотного спектра, постачальниками радіообладнання відповідно
до цього Закону повідомлень, заяв, звітів, інших документів та інформації до
регуляторного органу та отримання від регуляторного органу рішень, ліцензій, дозволів,
інших документів здійснюються через електронний кабінет на електронній регуляторній
платформі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.
У разі неможливості використання електронної регуляторної платформи
(призупинення її роботи більш ніж на одну добу) надсилання документів може
здійснюватися одним із способів, передбачених пунктами 24 частини сьомої цієї статті.
При цьому встановлені законодавством чи регуляторним органом строки подання
відповідних документів подовжуються на три робочих дні.
7. Подання кінцевими користувачами електронних комунікаційних послуг, іншими
особами, крім постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг,
користувачів радіочастотного спектра та користувачів ресурсів нумерації, звернень, заяв,
інших документів до регуляторного органу та отримання від регуляторного органу
відповідей, інших документів здійснюються за вибором автора звернення:
1) через електронну регуляторну платформу;
2) в електронному вигляді за допомогою електронних комунікаційних мереж із
дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів;
3) поштовим відправленням;
4) нарочним (за місцем розташування відповідного структурного підрозділу
регуляторного органу).
Якщо у зверненні не вказано бажаний спосіб отримання відповіді чи документів,
застосовується пункт 3 цієї частини.
8. За зверненням постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг,
користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсів нумерації, постачальників
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радіообладнання уповноважені посадові особи регуляторного органу протягом п’яти
робочих днів надають (надсилають) таким особам в електронній або паперовій формі (за
вибором автора звернення) на безоплатній основі витяги з реєстрів, зазначених у частині
другій цієї статті, дозвільні та інші документи на бланку регуляторного органу.
9. При розгляді відповідно до цього Закону повідомлень та заяв суб’єктів
господарювання регуляторний орган використовує згідно із законом інформацію з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та
громадських формувань, інших державних електронних баз даних та не має права
вимагати подання від суб’єктів господарювання наявної в них інформації.

…

Стаття 19. Права постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг мають право на:
1) постачання електронних комунікаційних послуг та/або доступ до мереж відповідно
до цього Закону;
2) отримання у встановленому законодавством порядку доступу до земельних ділянок Президент України
Відповідно до Закону постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг
та інфраструктури для розгортання (створення) та експлуатації електронних
комунікаційних мереж, а також планування та розвиток власних електронних мають право на отримання у встановленому законодавством порядку доступу до земельних
ділянок та інфраструктури для розгортання (створення) та експлуатації електронних
комунікаційних мереж;

3) отримання та використання відповідно до цього Закону радіочастотного спектра
для надання електронних комунікаційних послуг та доступу до електронних
комунікаційних мереж;
4) отримання та використання відповідно до цього Закону ресурсів нумерації з
національного плану нумерації для надання електронних комунікаційних послуг та/або
доступу до мереж;
5) постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають
послуги користувачам, мають право на:
а) ведення переговорів щодо взаємоз’єднання мереж з іншими постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг та, якщо це відповідає законодавству,
 отримання доступу та/або взаємоз’єднання своїх електронних комунікаційних мереж з
електронними комунікаційними мережами інших постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг;
б) призначення у випадках та порядку, встановлених цим Законом, для надання
універсальної послуги (послуг) на певних територіях, призначених для забезпечення

комунікаційних мереж, а також планування та розвиток власних електронних
комунікаційних мереж (пункт 2 частини першої статті 19).
Такий підхід не узгоджується з конституційними гарантіями захисту права власності, за
якими право власності на землю гарантується, це право набувається і реалізується
громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (частина
друга статті 14); право приватної власності є непорушним (частина четверта статті 41);
правовий режим власності визначається виключно законом (пункт 7 частини першої статті
92).
Тому питання доступу до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання
(створення) та експлуатації електронних комунікаційних мереж мають визначатися
виключно законом.
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доступом до універсальних послуг та на отримання компенсації збитків (витрат), у разі
їх наявності, від розгортання мереж для забезпечення такого доступу;
в) встановлення індивідуальних тарифних планів при укладені договору про надання
електронних комунікаційних послуг з кінцевими користувачами  юридичними особами
та/або фізичними особами  підприємцями;
6) об’єднання електронних комунікаційних послуг у тарифні плани та пакети послуг
і отримання від кінцевих користувачів оплати вартості пакетів послуг;
7) спільне використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж та її
елементів на договірних засадах відповідно до цього Закону;
8) установлення технічних засобів електронних комунікацій у приміщеннях, що
належать їм на належних правових підставах,
з дозволу власника приміщення та розміщення на елементах інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту та електроенергетики технічних засобів електронних
комунікацій на договірних засадах у порядку, встановленому законодавством;
9) припинення діяльності у сфері електронних комунікацій або часткове припинення
діяльності з надання електронних комунікаційних послуг або певного їх виду або на
певній території, відповідно до цього Закону;
10) інші права, встановлені цим Законом.
2. Право власності та право на технічне обслуговування і експлуатацію електронних Президент України
За Законом надання електронних комунікаційних мереж та послуг на території України є
комунікаційних мереж може належати будь-якій фізичній особі  підприємцю або
виключним правом юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих
юридичній особі, незалежно від форм власності, які є резидентами України.

Надання електронних комунікаційних мереж та послуг на території України є
виключним правом юридичних осіб та фізичних осіб  підприємців, зареєстрованих
відповідно до законодавства (резиденти України).
3. З метою поліпшення якості електронних комунікаційних послуг постачальники
електронних комунікаційних мереж та/або послуг із залученням інших зацікавлених

відповідно до законодавства (резиденти України) (частина друга статті 19).
При цьому вимог до структури власності таких суб'єктів Закон не містить.
Наведене не враховує, що з метою захисту національних інтересів та національної
безпеки України в інформаційній сфері Законом України "Про телекомунікації"
(пропонується визнати таким, що втратив чинність) встановлено вимоги до структури
власності юридичних осіб – операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з
надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових
мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, за якими у
структурі власності таких юридичних осіб на усіх рівнях ланцюга володіння
корпоративними правами не має бути юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
зареєстрованих в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України,
а також осіб без громадянства; фізичних і юридичних осіб, які є резидентами країни,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також
юридичних осіб, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи (частина
третя статті 28).
З огляду на поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним
інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов, визначені
Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14
вересня 2020 року № 392, вбачається необхідним збереження існуючого в Законі України
"Про телекомунікації" підходу до визначення структури власності відповідних суб’єктів.
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сторін та у координації з регуляторним органом можуть розробляти відповідно до
законодавства кодекси (стандарти) поведінки, які можуть використовуватися (на
добровільних засадах) при наданні електронних комунікаційних послуг, а також
здійснювати моніторинг їх виконання.
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Стаття 24. Порядок позасудового розгляду спорів та прийняття рішень
1. Регуляторний орган встановлює порядок розгляду спорів між постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, який визначає, зокрема, вимоги щодо:
1) форми, змісту і порядку подання заяв для вирішення спорів;
2) проведення переговорів між сторонами з метою врегулювання спору;
3) надання та збору доказів, проведення експертизи (у разі необхідності);
4) підготовки до розгляду спору, в тому числі щодо створення робочих груп для
попереднього розгляду спору і надання пропозицій регуляторному органу про його
вирішення;
5) порядку повідомлення сторін про проведення засідань, інших заходів з розгляду
спору;
6) процедури розгляду спорів, у тому числі в електронній формі.
2. Сторони спору мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами розгляду спору;
2) надавати регуляторному органу докази, пояснення, запити, інші документи щодо
предмета спору, обґрунтовувати свою позицію,
в тому числі щодо заперечень іншої сторони або інших зацікавлених осіб, які беруть
участь у розгляді спору;
3) одержувати копії рішень, інших процесуальних документів регуляторного органу
щодо врегулювання спору;
4) оскаржувати рішення регуляторного органу до суду;
5) здійснювати інші права, передбачені цим Законом та правилами розгляду спорів,
встановленими регуляторним органом.
Сторона спору має право відмовитися від своїх вимог.
Сторона спору має право визнати заявлену їй вимогу.
Сторони можуть закінчити розгляд спору шляхом укладення мирової угоди.
Сторони при розгляді спору повинні користуватися своїми правами на добросовісній
та справедливій основі.
3. Заява щодо вирішення спору залишається без розгляду регуляторним органом у
таких випадках:
1) предмет спору не належить до компетенції регуляторного органу;
2) спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
знаходиться на розгляді регуляторного органу, суду чи третейського суду або набрало
законної сили рішення за результатами такого розгляду спору;

Пропозиції Президента України
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3) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського
суду чи його розгляд в інший передбачений законом спосіб позасудового врегулювання
спору, засвідчену копію якого подано до регуляторного органу;
4) заява щодо врегулювання спору подана особою, яка не має відповідних
повноважень.
4. Регуляторний орган припиняє розгляд спору в разі, якщо:
1) після початку розгляду спору стали відомі обставини, зазначені в частині третій
цієї статті;
2) від заявника надійшла заява про відмову від звернення про врегулювання спору;
3) сторонами укладено мирову угоду;
4) відбулося припинення юридичної особи (державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи  підприємця), яка була однією із сторін у
справі.
5. Регуляторний орган на підставі заяви будь-якої із сторін спору приймає рішення
про застосування тимчасових заходів захисту прав заявника, відповідно до передбачених
цим Законом повноважень, шляхом видання припису утриматися від певних дій, заходів,
які можуть ускладнити або унеможливити виконання рішення про врегулювання спору.
Тимчасові заходи діють протягом періоду, визначеного рішенням регуляторного органу,
але не довше ніж до набрання чинності рішенням щодо спору, крім випадків їх
скасування чи зміни регуляторним органом за зверненням будь-якої із сторін спору, або
в судовому порядку.
6. Рішення регуляторного органу, прийняті в ході розгляду спору, набувають чинності
з дня їх прийняття.
7. Рішення, прийняті регуляторним органом у ході розгляду спору, за наслідками Президент України
За Законом рішення, прийняті регуляторним органом у ході розгляду спору, за
розгляду спору, а також про застосування тимчасових заходів захисту прав заявника є
наслідками розгляду спору, а також про застосування тимчасових заходів захисту прав
виконавчими документами, обов’язковими до виконання сторонами спору.

…
Стаття 37. Стандартизація у сферах електронних комунікацій та радіочастотного
спектра

заявника, є виконавчими документами, обов'язковими до виконання сторонами спору
(частина сьома статті 24).
Також Законом пропонується рішення, прийняті регуляторним органом у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра за наслідками позасудового
врегулювання спору, а також рішення про застосування тимчасових заходів захисту прав
заявника та рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій віднести до
виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню, визначених статтею 3
Закону України "Про виконавче провадження" (пункт 61 розділу ХІХ "Прикінцеві та
перехідні положення").
При цьому вимог до виконавчого документа, зокрема щодо його змісту та оформлення,
порядку прийняття відповідних рішень, строку пред'явлення до виконання Закон не містить.
Не визначено також і зміст тимчасових заходів захисту прав заявника, підстави їх
застосування та спосіб реалізації.
Такий підхід не відповідає принципу юридичної визначеності, що є складовим
конституційного принципу верховенства права, тому не може бути підтриманий.
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1. Стандартизація у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
здійснюється відповідно до Закону України "Про стандартизацію" з урахуванням вимог
рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку.
2. У сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра застосовуються
нормативні документи Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), а також документи
Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), Європейської
комісії з комунікацій (ЕСС), Європейського інституту телекомунікаційних стандартів
(ЕТSІ) шляхом посилання на них в нормативно-правових актах.
3. Рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку та стандарти Європейського
інституту телекомунікаційних стандартів та міжнародних організацій зі стандартизації є
основою для заохочення гармонізації електронних комунікацій та користування
радіочастотним спектром.
…
Стаття 39. Загальні засади управління радіочастотним спектром
1. Основними принципами управління радіочастотним спектром є:
1) відкритість, об’єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур
планування, виділення, розподілу та користування радіочастотним спектром;
2) зближення розподілу смуг, номіналів радіочастот і умов користування ними в
Україні з міжнародним розподілом смуг, номіналів радіочастот, визначеним для першого
регіону Міжнародного союзу електрозв’язку у Регламентах радіозв’язку Міжнародного
союзу електрозв’язку та Європейської конференції адміністрацій пошт та
електрозв’язку;
3) заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства,
користувачів радіочастотного спектра та користувачів електронних комунікаційних
послуг;
4) забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб,
які користуються або мають намір користуватися радіочастотним спектром;
5) можливість передачі прав на користування радіочастотним спектром між
постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
6) технологічна нейтральність щодо користування певними смугами радіочастот
відповідно до законодавства;
7) забезпечення електромагнітної сумісності;
8) дотримання встановлених критеріїв ефективності користування радіочастотним
спектром;
9) сприяння свободі вираження та переконань, включаючи свободу думки, отримання
та розповсюдження інформації, плюралізм засобів масової інформації;
10) врахування суспільних інтересів, у тому числі щодо національної оборони і
безпеки держави, громадської безпеки і правопорядку.
2. Потреби всіх користувачів радіочастотного спектра забезпечуються внесенням
відповідних записів до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в
Україні.

Пропозиції Президента України

Президент України
У тексті Закону зазначено різні назви однієї і тієї ж регіональної міжнародної організації
– Європейська конференція адміністрацій пошт та електрозв'язку (частина друга статті 37,
пункт 2 частини першої статті 39, пункт 2 частини другої статті 42) та Європейська
конференція адміністрацій зв'язку (частина перша статті 63, частина друга статті 69).

Президент України
У тексті Закону зазначено різні назви однієї і тієї ж регіональної міжнародної організації
– Європейська конференція адміністрацій пошт та електрозв'язку (частина друга статті 37,
пункт 2 частини першої статті 39, пункт 2 частини другої статті 42) та Європейська
конференція адміністрацій зв'язку (частина перша статті 63, частина друга статті 69).
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3. Критерії та показники ефективності користування радіочастотним спектром
визначаються центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій
та радіочастотного спектра.
4. Захист інтересів держави при користуванні радіочастотним спектром на
міжнародному рівні здійснюється центральним органом виконавчої влади у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра і регуляторним органом у межах
повноважень, визначених цим Законом.
5. Міжнародна координація з іншими країнами присвоєнь радіочастот здійснюється
регуляторним органом або Генеральним штабом Збройних Сил України із залученням
державного підприємства, що знаходиться в сфері управління регуляторного органу.
…
Стаття 42. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні
1. Користування радіочастотним спектром в Україні здійснюється відповідно до
плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та прийнятих на його
виконання нормативно-правових актів.
2. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та зміни до
нього розробляються з урахуванням та дотриманням:
1) засад і принципів державної політики щодо розвитку сфер радіочастотного спектра
та електронних комунікацій, визначених цим Законом;
2) рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, актів законодавства Президент України
У тексті Закону зазначено різні назви однієї і тієї ж регіональної міжнародної організації
Європейського Союзу, рішень Європейської конференції адміністрацій пошт та
– Європейська конференція адміністрацій пошт та електрозв'язку (частина друга статті 37,
електрозв’язку, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна;
3) вимог щодо електромагнітної сумісності радіообладнання, випромінювальних
пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального
призначення, а також щодо уникнення радіозавад, у тому числі транскордонних;
4) існуючих та пріоритетних потреб у радіочастотному спектрі для громадського
правопорядку, державної безпеки та оборони;
5) процедур та умов міжнародної координації та міжнародно-правового захисту
присвоєнь радіочастот України;
6) вимог щодо впровадження заходів, спрямованих на забезпечення ефективного
користування радіочастотним спектром;
7) реальних потреб у радіочастотному спектрі в усіх секторах економіки України, що
базуються на балансі відповідних потреб та можливостей;
8) принципу зменшення обмежень на шляху доступу до користування радіочастотним
спектром.
3. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні визначає:
1) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами відповідно до Регламенту
радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку для Району 1;
2) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні;

пункт 2 частини першої статті 39, пункт 2 частини другої статті 42) та Європейська
конференція адміністрацій зв'язку (частина перша статті 63, частина друга статті 69).
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3) розподіл смуг радіочастот на смуги спеціального користування та загального
користування;
4) використання певних смуг радіочастот на засадах загальної авторизації чи
індивідуальних прав, на засадах спільного чи індивідуального користування;
5) обмеження щодо типів радіомереж, радіотехнологій або електронних
комунікаційних послуг для певних смуг радіочастот відповідно до частин другої та
третьої статті 41 цього Закону, із зазначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони
відповідають, та строків дії обмежень;
6) смуги радіочастот, в яких обмежується передача, надання в користування
радіочастотного спектра;
7) достатній радіочастотний спектр у смугах спеціального користування для
забезпечення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку, строки
вивільнення (конверсії) спеціальними користувачами визначених смуг радіочастот
загального користування (за необхідності).
4. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розробляється
центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу,
Генерального штабу Збройних Сил України, Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, інших заінтересованих органів державної влади України, а
також громадських об’єднань та суб’єктів господарювання.
Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра подає план розподілу і користування радіочастотним спектром
в Україні та зміни до нього на затвердження Кабінету Міністрів України після їх
погодження регуляторним органом, Генеральним штабом Збройних Сил України та
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у частині смуг
радіочастот, виділених для потреб телебачення і радіомовлення.
5. Центральний орган виконавчої влади в сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра з урахуванням національних інтересів організовує діяльність
щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного планом розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні, з розподілом смуг радіочастот,
рекомендованим Міжнародним союзом електрозв’язку та Європейським Союзом.
6. Перегляд плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні
здійснює центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра не рідше одного разу на рік як з власної ініціативи, так і у зв’язку
з отриманням пропозицій від регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил
України.
Загальні та спеціальні користувачі радіочастотного спектра мають право надавати
пропозиції щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в
Україні до регуляторного органу та Генерального штабу Збройних Сил України
відповідно, а також залучатися до обговорення відповідних пропозицій.
Регуляторний орган, Генеральний штаб Збройних Сил України протягом одного
місяця з дня надходження від користувачів радіочастотного спектра пропозицій щодо
змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розглядають
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їх, готують висновки та за необхідності подають пропозиції до центрального органу
виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
7. У разі надходження від регуляторного органу або Генерального штабу Збройних
Сил України пропозицій про зміни до плану розподілу і користування радіочастотним
спектром в Україні центральний орган виконавчої влади у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра розглядає їх, готує висновки та за необхідності
розробляє проект відповідного акта Кабінету Міністрів України та направляє їх на
погодження заінтересованим органам державної влади протягом одного місяця з дня
надходження пропозицій.
8. Кабінет Міністрів України розглядає внесені центральним органом виконавчої
влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра пропозиції про
зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та
затверджує їх протягом одного місяця з дати подання.
9. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розміщується
на електронній регуляторній платформі.
Контроль за його виконанням забезпечує регуляторний орган та Генеральний штаб
Збройних Сил України відповідно.
…
Стаття 46. Засади користування радіочастотним спектром загальними користувачами
1. Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах загальної
авторизації або індивідуальних прав на підставі ліцензій на користування
радіочастотним спектром.
2. Технічні принципи користування радіочастотним спектром визначаються у плані
розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні з урахуванням
особливостей відповідного радіочастотного спектра та необхідності забезпечення:
1) захисту від радіозавад та їх мінімізації;
2) створення належних умов для спільного використання радіочастотного спектра, за
необхідності;
3) параметрів якості електронних комунікаційних послуг;
4) визначених законом цілей суспільного інтересу;
5) ефективного використання радіочастотного спектра.
Права на користування радіочастотним спектром на індивідуальних засадах Президент України
Абзац сьомий частини другої статті 46 містить посилання на пункт 6 частини другої цієї
надаються для забезпечення одного чи декількох визначених пунктами 16 цієї частини
статті. Проте частина друга статті 46 містить лише 5 пунктів.
завдань та з урахуванням попиту на відповідні смуги радіочастот.
В інших випадках встановлюється користування радіочастотним спектром на засадах
загальної авторизації.
З метою спільного користування радіочастотним спектром регуляторний орган
відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні
визначає умови для спільного користування, які мають сприяти ефективному
використанню радіочастотного спектра, конкуренції та інноваціям.
3. Користування радіочастотним спектром здійснюється:
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1) суб’єктами господарювання для організації надання електронних комунікаційних
послуг на підставі:
а) ліцензій на користування радіочастотним спектром у ліцензованому діапазоні
радіочастот;
б) загальної авторизації в неліцензованому діапазоні радіочастот;
в) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення
і радіомовлення (для організації розповсюдження телерадіопрограм у радіомовній
службі радіозв’язку);
2) суб’єктами господарювання та громадянами для технологічних, особистих та
інших потреб, які не пов’язані з наданням електронних комунікаційних послуг, на
підставі присвоєння радіочастот або на засадах загальної авторизації;
3) технологічними користувачами на підставі ліцензій у ліцензованому діапазоні
радіочастот для технологічних потреб, які не пов’язані з наданням електронних
комунікаційних послуг;
4) експлуатуючими організаціями для суднових станцій та радіообладнання для
організації надання послуг електронних комунікацій на борту повітряних і морських
суден  на підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів,
виданих у порядку та за формою, встановленими регуляторним органом;
5) радіоаматорами, що в установленому порядку підтвердили свою технічну та
експлуатаційну компетенцію, а також громадськими організаціям радіоаматорів,
радіогуртками  відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України та на
підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів, виданих у
порядку та за формою, встановленими регуляторним органом.
4. Експлуатація радіообладнання здійснюється відповідно до заявленого
зареєстрованого присвоєння радіочастот або на підставі порядку, норм та умов
користування радіочастотним спектром, визначених регуляторним органом для
реалізації засад загальної авторизації.
5. Регламент аматорського радіозв’язку України розробляє та затверджує
регуляторний орган після проведення консультацій з громадськими організаціями
радіоаматорів України.
6. Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних
організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово
перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під час
здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні
встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням регуляторного органу з
урахуванням положень міжнародних договорів.
Ставки рентної плати за користування радіочастотним спектром розраховуються за
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Порядок нарахування та сплати
рентної плати за користування радіочастотним спектром визначаються Податковим
кодексом України.
Стаття 47. Умови, що застосовуються до прав користування радіочастотним спектром
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1. Користувачі радіочастотного спектра зобов’язані дотримуватися таких умов
загальної авторизації щодо користування радіочастотним спектром:
1) вимог до надання електронних комунікаційних послуг щодо території покриття та
якості електронних комунікаційних послуг;
2) у випадках, передбачених частиною другою статті 44 цього Закону, вимог щодо Президент України
Пункт 2 частини першої статті 47, а також пункт 4 частини другої статті 48 містять
застосування певних радіотехнологій, визначених у плані розподілу і користування
посилання на частину другу статті 44, пункт 4 частини першої статті 51 – на статтю 60, пункт
радіочастотним спектром в Україні;
3) вимог щодо ефективного використання радіочастотного спектра;
4) технічних та експлуатаційних умов відповідно до присвоєння радіочастот,
необхідних для уникнення радіозавад та дотримання вимог законодавства щодо захисту
населення від впливу електромагнітних випромінювань радіообладнання;
5) встановленого максимального строку надання прав користування радіочастотним
спектром відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в
Україні (з урахуванням змін до нього) та статей 50, 51 цього Закону;
6) умов передачі або надання в користування індивідуальних прав користування
радіочастотним спектром за ініціативою користувача радіочастот відповідно до статті 52
цього Закону;
7) вимог щодо своєчасної та в повному обсязі сплати рентної плати за користування
радіочастотами відповідно до Податкового кодексу України, а також у встановленому
регуляторним органом порядку плати за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот
загального користування;
8) зобов’язань, взятих під час отримання ліцензії на користування радіочастотним
спектром чи продовження строку її дії, що визначаються в умовах ліцензії відповідно до
статті 49 цього Закону;
9) вимог щодо здійснення у передбачених цим Законом випадках та порядку
спільного користування чи обміну радіочастотним спектром або надання доступу до
радіочастотного спектра для інших користувачів радіочастотного спектра на певних
територіях або на території всієї країни;
10) вимог міжнародних договорів України з питань користування радіочастотним
спектром;
11) умов щодо експериментального користування смугами радіочастот відповідно до
статті 72 цього Закону;
12) вимог щодо отримання у передбачених цим Законом випадках ліцензій, дозволів
(для спеціальних користувачів), присвоєнь радіочастот, необхідних для користування
радіочастотним спектром та частотно-орбітальним ресурсом України;
13) умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним спектром;
14) вимог щодо забезпечення роботи власного радіообладнання з дотриманням
встановлених відповідно до цього Закону умов;
15) вимог цього Закону щодо встановлення та експлуатації радіообладнання, а також
щодо зупинення або тимчасового припинення його експлуатації у разі отримання

5 частини другої статті 53 – на частину другу статті 60, якими регулюються інші питання,
ніж у положеннях, що до них відсилають.
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повідомлення про створення радіозавад іншому радіообладнанню чи радіоелектронним
засобам або випромінювальним пристроям спеціального призначення;
16) вимог щодо повідомлення у встановленому порядку регуляторного органу (для
загальних користувачів) або Генерального штабу Збройних Сил України (для
спеціальних користувачів) про тимчасове припинення користування радіочастотним
спектром на строк понад три місяці та відновлення користування радіочастотним
спектром;
17) вимог щодо дотримання прав спеціальних користувачів радіочастотного спектра,
які забезпечують безпеку і обороноздатність держави;
18) вимог щодо надання регуляторному органу у встановленому ним порядку
інформації про початок користування та повного освоєння радіочастотного спектра за
відповідною ліцензією;
19) вимог щодо направлення регуляторному органу повідомлення щодо наміру про
спільне користування радіочастотним спектром (користування яким здійснюється на
підставі ліцензії) до початку такого користування;
20) критеріїв щодо початку користування та повного освоєння радіочастотним
спектром мереж чи послуг електронних комунікацій, досягнення яких є необхідним для
того, щоб радіочастотний спектр вважався освоєним, встановлених регуляторним
органом залежно від радіотехнологій;
21) інших вимог щодо користування радіочастотним спектром, визначених цим
Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
Стаття 48. Отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром
1. Суб’єкт господарювання, який подав повідомлення про початок здійснення
діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до статті 16 цього Закону та має
намір здійснювати таку діяльність з використанням радіочастотного спектра на засадах
індивідуальних прав, звертається до регуляторного органу із заявою про видачу ліцензії
на користування радіочастотним спектром.
2. Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання подає до регуляторного органу
відповідну заяву.
Заява подається шляхом заповнення встановленої регуляторним органом форми в
електронному кабінеті на електронній регуляторній платформі із застосуванням засобу
кваліфікованого електронного підпису.
Заява повинна містити таку інформацію:
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи  підприємця;
2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України  для юридичної особи, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, або номер документа
(паспорта) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати
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платежі за серією та номером паспорта або номером документа (паспорта)  для фізичних
осіб  підприємців;
3) відомості про радіочастотний спектр, необхідний для здійснення діяльності у сфері
електронних комунікацій;
4) відомості щодо типів радіомережі або радіотехнології, що плануються Президент України
Пункт 2 частини першої статті 47, а також пункт 4 частини другої статті 48 містять
використовуватися,  для смуг, щодо яких планом розподілу і користування
радіочастотним спектром в Україні передбачені обмеження відповідно до частини другої посилання на частину другу статті 44, пункт 4 частини першої статті 51 – на статтю 60, пункт
5 частини другої статті 53 – на частину другу статті 60, якими регулюються інші питання,
статті 44 цього Закону;
5) територію, в межах якої планується користування радіочастотами;
6) строк, протягом якого планується користування радіочастотами;
7) план освоєння радіочастот із зазначенням строків початку та повного освоєння
замовлених смуг радіочастот, а також строків задіяння щодо кожного регіону території,
на якій планується користування радіочастотами.
При формуванні електронної форми заяви (згідно з пунктами 1
і 2 абзацу першого цієї частини) використовуються дані з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань шляхом
автоматизованого обміну інформацією.
При формуванні електронної форми заяви електронна регуляторна платформа
забезпечує перевірку повноти її заповнення.
Забороняється вимагати від заявників інші документи, що не передбачені цією
частиною.
3. Регуляторний орган на електронній регуляторній платформі розміщує роз’яснення
та надає методичну допомогу бажаючим отримати ліцензію.
4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) радіотехнологія не визначена у плані розподілу і користування радіочастотним
спектром в Україні або заявлені типи радіообладнання, які не внесені до реєстру
радіообладнання або не відповідають умовам, визначеним цим реєстром;
3) строк застосування радіотехнології, яку заявлено, згідно з планом розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні закінчується менше ніж за два роки.
5. У разі якщо заява про видачу ліцензії залишена без розгляду, регуляторний орган
інформує про це заявника у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав
протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви. Таке інформування не потребує
прийняття рішення регуляторного органу.
У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення
заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.
6. Регуляторний орган у п’ятиденний строк з дня надходження заяви надсилає до
державного підприємства, що перебуває у сфері його управління, документи, подані
заявником для проведення технічної експертизи з питань попередньої оцінки можливості
виконання
умов
забезпечення
електромагнітної
сумісності
запланованого
радіообладнання.

ніж у положеннях, що до них відсилають.
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7. Державне підприємство протягом 10 робочих днів з дня отримання від
регуляторного органу документів (без урахування строків погодження та міжнародної
координації користування радіочастотним спектром) здійснює технічну експертизу з
питань попередньої оцінки можливості виконання умов електромагнітної сумісності
радіообладнання і подає до регуляторного органу її результати.
У разі необхідності міжнародної координації державне підприємство повідомляє про
це регуляторний орган для інформування заявника про строки розгляду заяви.
8. Протягом 10 робочих днів з дати отримання від державного підприємства
результатів технічної експертизи регуляторний орган приймає рішення про видачу
ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. У триденний строк після прийняття
зазначеного рішення витяг з рішення та лист щодо внесення плати за видачу ліцензії
направляються заявнику.
У рішенні про видачу ліцензії може зазначатися попередня оцінка можливості
виконання
умов
забезпечення
електромагнітної
сумісності
запланованого
радіообладнання із діючим радіообладнанням, а також інші обмеження користування
радіочастотним спектром у відповідних смугах радіочастот.
9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1) невідповідність змісту поданих документів плану розподілу і користування
радіочастотним спектром в Україні;
2) негативні результати технічної експертизи державного підприємства з питань
попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної
сумісності запланованого радіообладнання;
3) недостовірність даних щодо технічних параметрів у документах, поданих
заявником для отримання ліцензії;
4) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним
спектром, що заявляється, на конкурсних засадах, крім випадків анулювання такої
ліцензії;
5) невідповідність заявника, у разі видачі ліцензії, обмеженням щодо накопичення
смуг радіочастот, передбаченим статтею 57 цього Закону, якщо таке накопичення буде
спотворювати конкуренцію.
10. Якщо протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення
про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії до регуляторного органу не надійшло
підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення плати за її
видачу, регуляторний орган скасовує рішення про видачу ліцензії.
11. Зміст та форма ліцензії визначаються регуляторним органом. У ліцензії не
зазначаються радіотехнології.
12. Ліцензія на користування радіочастотним спектром оформлюється регуляторним
органом в електронному вигляді шляхом внесення відомостей, визначених відповідно до
частини одинадцятої цієї статті, до ліцензійного реєстру.
За зверненням суб’єкта господарювання уповноважені посадові особи регуляторного
органу протягом трьох робочих днів надають (надсилають) йому в паперовій формі на
безоплатній основі витяги з ліцензійного реєстру на бланку регуляторного органу.
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Стаття 51. Продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром
1. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром за зверненням
ліцензіата підлягає продовженню відповідно до цієї статті, крім таких випадків:
1) ліцензіат не виконує умови користування радіочастотним спектром відповідно до
статті 47 цього Закону та/або умови ліцензії відповідно до статті 49 цього Закону;
2) продовження строку дії ліцензії не відповідає критеріям забезпечення ефективного
використання радіочастотного спектра або цілям, передбаченим пунктами 1, 8 частини
третьої статті 39 цього Закону;
3) у смугах радіочастот для радіотехнологій, зазначених у плані розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні, не передбачено подальше
використання зазначених радіотехнологій (у такому разі користувач має бути
повідомлений про неможливість продовження дії ліцензії не пізніше ніж за два роки до
її закінчення);
4) продовження строку дії ліцензії не відповідає вимогам статті 60 цього Закону щодо Президент України
Пункт 2 частини першої статті 47, а також пункт 4 частини другої статті 48 містять
накопичення прав користування радіочастотним спектром.

2. Регуляторний орган за власною ініціативою або на звернення ліцензіата, подане не
раніше ніж за п’ять років до закінчення строку дії ліцензії, повинен здійснити у
встановленому ним порядку об’єктивну оцінку наявності передбачених частиною
першою цієї статті критеріїв не пізніше ніж за два роки до закінчення строку дії ліцензії.
На підставі такої оцінки у строк, що не перевищує 20 робочих днів з моменту
закінчення її проведення, регуляторний орган надсилає ліцензіату повідомлення про
наявність підстав для продовження строку дії ліцензії чи для відмови у такому
продовженні.
3. Виключення з передбачених частиною першою цієї статті підстав для відмови у
продовженні строку дії ліцензії застосовуються регуляторним органом в таких випадках:
1) на територіях, де відповідно до географічного огляду розгортання мереж високої
пропускної здатності, доступ до таких мереж є відсутній або не задовольняє наявний
попит;
2) у разі відсутності попиту на відповідні радіочастоти, що підтверджено висновком
регуляторного органу, який включає прогнозну оцінку такого попиту і приймається із
застосуванням механізму консультацій відповідно до цього Закону.
Регуляторний орган приймає рішення про продовження строку дії ліцензії на
користування радіочастотним спектром на підставі заяви ліцензіата до закінчення строку
дії відповідної ліцензії, крім випадків, коли на момент прийняття рішення така
можливість відсутня відповідно до статей 5456 цього Закону та плану розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні.
Регуляторний орган за два місяці до дати закінчення строку дії ліцензії надсилає
користувачу радіочастотного спектра через електронний кабінет на електронній
регуляторній платформі повідомлення про закінчення строку дії ліцензії.

посилання на частину другу статті 44, пункт 4 частини першої статті 51 – на статтю 60, пункт
5 частини другої статті 53 – на частину другу статті 60, якими регулюються інші питання,
ніж у положеннях, що до них відсилають.
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4. Заява ліцензіата про продовження строку дії ліцензії має бути подана не раніше
здійснення. Заява, подана з порушенням зазначеної регуляторним органом оцінки,
передбаченої частиною другою цієї статті, і не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення
строку дії ліцензії у цій частині строків, не розглядається.
5. Рішення про продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним
спектром повинно враховувати:
1) необхідність виконання завдань, передбачених статтями 4 та 39 цього Закону;
2) необхідність ефективного використання радіочастотного спектра з урахуванням
нових радіотехнологій, мереж електронних комунікацій та стану ринку електронних
комунікацій;
3) виконання умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром.
6. У разі необхідності забезпечення дотримання частини п’ятої цієї статті
регуляторний орган при прийнятті рішення про продовження строку дії ліцензії може
вносити зміни до умов такої ліцензії відповідно до статті 49 цього Закону, вимог цього
Закону та плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
7. Розгляд питання про продовження строку дії ліцензії на користування
радіочастотним спектром, для якої обмежена кількість прав користування
радіочастотним спектром відповідно до статті 59 цього Закону, регуляторний орган має
проводити за відкритими, прозорими та недискримінаційними процедурами, у тому
числі:
1) надавати всім заінтересованим сторонам можливість висловити свою думку
шляхом проведення консультацій відповідно до цього Закону;
2) чітко зазначати обґрунтування підстав для можливого продовження строку дії
ліцензії чи відмови у продовженні строку дії відповідної ліцензії.
Рішення, передбачені цією частиною, приймаються не пізніше ніж за два роки до
закінчення строку дії ліцензії.
8. У разі якщо строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром не
продовжено, регуляторний орган надає право користування відповідними смугами
радіочастот у порядку, визначеному цим Законом.
9. Рішення, передбачені цією статтею, приймаються із проведенням консультацій
відповідно до цього Закону.
10. Продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром
здійснюється з дати закінчення строку дії попередньої такої ліцензії.
11. Рішення про продовження строку дії ліцензії або про відмову в продовженні
строку її дії повинно бути прийняте та надіслане заявнику не пізніше ніж через 15
робочих днів з дати реєстрації його заяви. У разі відмови в продовженні строку дії
ліцензії рішення повинно містити підстави та обґрунтування відмови у продовженні дії
ліцензії.
12. За продовження строку дії ліцензії вноситься плата в розмірі, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

…
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Стаття 53. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром та
внесення змін до реєстру ліцензій
1. Підставами для внесення змін до реєстру ліцензій щодо прав на користування
радіочастотним спектром є:
1) зміна найменування юридичної особи або прізвища та ім’я, по батькові (за
наявності) фізичної особи  підприємця;
2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи 
підприємця;
3) реорганізація юридичної особи  суб’єкта господарювання шляхом зміни
організаційно-правової форми (перетворення).
Внесення змін до реєстру ліцензій здійснюється уповноваженими посадовими
особами регуляторного органу безоплатно на підставі відповідних змін в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських
формувань із застосуванням автоматизованого обміну даними.
Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром у таких випадках
не потребує подання користувачем такого спектра заяви чи інших документів.
2. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром здійснюється
регуляторним органом на підставі заяв користувачів радіочастотного спектра у разі:
1) припинення користування частиною радіочастотного спектра відповідно до статей
52, 54, 55, 56 цього Закону;
2) реорганізації юридичної особи  користувача радіочастотного спектра. У такому
випадку ліцензії переоформляються на правонаступника або на юридичну особу, якій
передаються права користування радіочастотним спектром відповідно до розподільчого
балансу;
3) за заявою власника ліцензії про зменшення смуги радіочастот;
4) за заявою власника ліцензії про зменшення кількості регіонів, де він користується
визначеними смугами радіочастот;
5) у зв’язку із зменшенням смуг радіочастот відповідно до частини другої статті 60 Президент України
Пункт 2 частини першої статті 47, а також пункт 4 частини другої статті 48 містять
цього Закону.

У випадках, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті, користувач
радіочастотного спектра має подати до регуляторного органу заяву про переоформлення
ліцензії у строк, що не перевищує 30 робочих днів з моменту виникнення підстав для
переоформлення. Заява подається через електрону регуляторну платформу за формою,
встановленою регуляторним органом.
За переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром вноситься
плата в розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який не може
перевищувати адміністративні витрати на надання відповідних адміністративних послуг.

посилання на частину другу статті 44, пункт 4 частини першої статті 51 – на статтю 60, пункт
5 частини другої статті 53 – на частину другу статті 60, якими регулюються інші питання,
ніж у положеннях, що до них відсилають.
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3. Прийняття рішення щодо переоформлення ліцензій згідно з пунктом 1 частини
другої цієї статті здійснюється з застосуванням підстав, передбачених статтями 52, 54,
55, 56 цього Закону.
Регуляторний орган відмовляє у переоформленні ліцензії згідно з пунктом 2 частини
другої цієї статті у разі наявності доказів, що постачальник електронних комунікаційних
мереж та/або послуг, на якого планується переоформити ліцензію, підпадає під підстави,
передбачені частиною дев’ятою статі 48 цього Закону.
Непереоформлена в установлений строк на підставах, передбачених пунктом 2
частини другої цієї статті, ліцензія є недійсною.
4. Регуляторний орган протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про
переоформлення ліцензії (крім випадків, передбачених пунктом 1 частини другої цієї
статті) зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення ліцензії та у разі відсутності
підстав для відмови у переоформленні ліцензії та за наявності документів, що
підтверджують оплату за переоформлення ліцензії, здійснити переоформлення ліцензії.
Рішення регуляторного органу про переоформлення ліцензій на користування
радіочастотним спектром повинне містити реквізити та іншу інформацію, необхідну для
внесення плати за надання таких адміністративних послуг.
Переоформлення ліцензії здійснюється шляхом внесення відповідного запису до
ліцензійного реєстру.
Рішення про переоформлення ліцензії набирає чинності з дня внесення запису про
нього до ліцензійного реєстру.
5. При переоформленні ліцензії на користування радіочастотним спектром строк її дії
та інші параметри, у тому числі умови ліцензії, залишаються незмінними.
6. Одночасно з внесенням змін до ліцензійного реєстру регуляторний орган надсилає
відповідне повідомлення користувачу через його кабінет на електронній регуляторній
платформі.

…

Стаття 63. Особливості користування радіочастотним спектром певними категоріями
загальних користувачів радіочастотного спектра
1. Користування радіочастотним спектром судновими станціями, космічними
системами та літальними апаратами, включаючи відповідні засоби наземної
інфраструктури, здійснюється відповідно до законодавства України та Регламенту
радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку і міжнародних договорів з
урахуванням відповідних рекомендацій Європейської конференції адміністрацій зв’язку
за участю відповідних органів виконавчої влади.
2. Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних
організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово
перебувають на території України, визначається Кабінетом Міністрів України за
поданням регуляторного органу за погодженням з центральним органом виконавчої
влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, Генеральним
штабом Збройних Сил України з урахуванням положень міжнародних договорів та цього
Закону.

Президент України
У тексті Закону зазначено різні назви однієї і тієї ж регіональної міжнародної організації
– Європейська конференція адміністрацій пошт та електрозв'язку (частина друга статті 37,
пункт 2 частини першої статті 39, пункт 2 частини другої статті 42) та Європейська
конференція адміністрацій зв'язку (частина перша статті 63, частина друга статті 69).
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3. Користування радіочастотним спектром радіоаматорами здійснюється відповідно
до Регламенту аматорського радіозв’язку України, що затверджується регуляторним
органом за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, з урахуванням
рекомендацій громадських об’єднань радіоаматорів України та відповідних
міжнародних організацій.
4. Порядки оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням
радіочастотним спектром, на суднові станції та радіоаматорам для їх дії на території
України і за її межами встановлюються регуляторним органом відповідно до норм
міжнародного та національного законодавства.

…

Стаття 69. Розрахунок електромагнітної сумісності
1. Розрахунок електромагнітної сумісності для загальних користувачів виконується
та надається державним підприємством, що знаходиться у сфері управління
регуляторного органу, на платній основі в порядку, визначеному регуляторним органом,
а для спеціальних користувачів  Генеральним штабом Збройних Сил України.
Порядок проведення розрахунку електромагнітної сумісності для спеціальних
користувачів визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.
2. Для розрахунку електромагнітної сумісності радіообладнання або
випромінювальних пристроїв загальних користувачів застосовуються рекомендації
Міжнародного союзу електрозв’язку, рекомендації та рішення Європейської конференції
адміністрацій зв’язку, міжнародні договори, акти законодавства Європейського Союзу,
визначені планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Норми частотно-територіального рознесення щодо забезпечення електромагнітної
сумісності радіообладнання або випромінювальних пристроїв для спільного
використання різними радіотехнологіями та радіослужбами загальних та спеціальних
користувачів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра за погодженням з національним
регулятором та Генеральним штабом Збройних Сил України.
Погодження присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот загального користування
радіообладнанню загальних користувачів з Генеральним штабом Збройних Сил України
та радіоелектронним засобам спеціальних користувачів з державним підприємством
здійснюються у разі необхідності забезпечення електромагнітної сумісності між
радіообладнанням або радіоелектронними засобами загальних і спеціальних
користувачів та відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром
в Україні.
Необхідність здійснення міжнародної координації, заявлення і реєстрації присвоєнь
радіочастот визначається відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу
електрозв’язку та міжнародних договорів з урахуванням відповідних рекомендацій
Європейської конференції адміністрацій зв’язку на етапі виконання розрахунку
електромагнітної сумісності.
3. Форма замовлення для виконання та надання розрахунку електромагнітної
сумісності та форма розрахунку електромагнітної сумісності для радіообладнання

Президент України
У тексті Закону зазначено різні назви однієї і тієї ж регіональної міжнародної організації
– Європейська конференція адміністрацій пошт та електрозв'язку (частина друга статті 37,
пункт 2 частини першої статті 39, пункт 2 частини другої статті 42) та Європейська
конференція адміністрацій зв'язку (частина перша статті 63, частина друга статті 69).
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загальних користувачів встановлюються регуляторним органом, а для радіоелектронних
засобів спеціальних користувачів  Генеральним штабом Збройних Сил України.
4. Розрахунок електромагнітної сумісності визначає теоретичні результати оцінки
(розрахунку) можливості забезпечення електромагнітної сумісності між раніше
заявленими, запланованими та вже задіяними присвоєннями радіочастот для
радіообладнання, включаючи перелік заходів, необхідних для підтвердження виконання
умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання на місці
його експлуатації.
Залежно від результатів розрахунку електромагнітної сумісності визначається
необхідність проведення одного чи кількох таких заходів:
1) первинний технічний контроль та/або натурні випробування;
2) тестові випробування;
3) тестове включення.
5. Розрахунок електромагнітної сумісності не виконується у разі, якщо:
1) замовлення на виконання розрахунку електромагнітної сумісності подано
(підписано) особою, яка не має на це повноважень;
2) радіообладнання не включено до реєстру радіообладнання та випромінювальних
пристроїв;
3) строк дії або особливості застосування радіотехнології, який визначено планом
розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, чи умови експлуатації
радіообладнання не дають змоги здійснити присвоєння радіочастоти;
4) у замовленні відсутні параметри та характеристики, необхідні для виконання
розрахунку електромагнітної сумісності.
У разі наявності однієї або кількох підстав, зазначених у
пунктах 14 цієї частини, якщо подано документи не в повному обсязі або вони
оформлені з недотриманням встановленого порядку, протягом п’яти робочих днів з дня
реєстрації замовлення заявник інформується через електронний кабінет на електронній
регуляторній платформі.
У разі усунення причин, що стали підставою для невиконання розрахунку
електромагнітної сумісності, суб’єкт звернення може повторно подати замовлення.
6. Строк надання замовнику розрахунку електромагнітної сумісності не повинен
перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації замовлення, поданого в електронній
формі.
У разі надходження замовлення в письмовій формі строк надання замовнику
розрахунку електромагнітної сумісності не може перевищувати 20 календарних днів з
дня реєстрації замовлення.
Ці строки встановлено без урахування строків погодження з Генеральним штабом
Збройних Сил України та міжнародної координації, заявлення і реєстрації присвоєння
радіочастоти.
7. У разі необхідності погодження присвоєння радіочастоти з Генеральним штабом
Збройних Сил України строк надання розрахунку електромагнітної сумісності не може

Пропозиції Президента України
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перевищувати 50 календарних днів. У разі необхідності міжнародної координації строк
надання розрахунку електромагнітної сумісності продовжується на строк, визначений
Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
8. Результати, зазначені в розрахунку електромагнітної сумісності, можуть бути
позитивними або негативними.
До позитивних результатів розрахунків електромагнітної сумісності належать:
1) позитивні без обмежень;
2) позитивні, за умови позитивних результатів натурних випробувань, тестових
випробувань, тестових включень на місці експлуатації;
3) позитивні з особливими умовами, що враховують результати погодження
Генеральним штабом Збройних Сил України та здійснення міжнародної координації,
заявлення і реєстрації використання радіочастот;
4) позитивні на обмежений строк.
Результати розрахунків електромагнітної сумісності вважаються негативними у разі:
1) невиконання умов електромагнітної сумісності між задіяними, запланованими або
заявленими присвоєннями радіочастот;
2) негативних результатів погодження, передбаченого частиною сьомою цієї статті;
3) негативних результатів міжнародної координації.
9. У разі позитивного результату розрахунку електромагнітної сумісності в реєстрі
присвоєнь радіочастот загальних користувачів змінюється статус заявленого присвоєння
радіочастоти на заплановане присвоєння радіочастоти.
У разі негативного результату розрахунку електромагнітної сумісності запис про
заявлене присвоєння радіочастоти вилучається з реєстру присвоєнь радіочастот
загальних користувачів.
10. Строк дії розрахунку електромагнітної сумісності становить шість місяців, крім
розрахунків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється строк дії
12 місяців.
Строк дії розрахунку електромагнітної сумісності може бути продовжено за
зверненням заявника, але не більше ніж на шість місяців.
11. У разі якщо протягом зазначеного строку не здійснено присвоєння радіочастоти,
запис про заплановане присвоєння радіочастоти набуває статусу незадіяного присвоєння
радіочастоти.
12. Розрахунок електромагнітної сумісності є дійсним протягом усього строку дії
задіяного присвоєння радіочастоти для відповідного радіообладнання.
13. Суб’єкт звернення може ініціювати внесення змін до діючого позитивного
розрахунку електромагнітної сумісності, що не стосуються модифікації технічних
параметрів радіообладнання.
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Модифікація технічних параметрів та умов розрахунку електромагнітної сумісності
здійснюється в порядку, визначеному для отримання нового розрахунку
електромагнітної сумісності.
14. Внесення змін у випадках:
зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи
 володільця радіообладнання;
зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи 
володільця радіообладнання, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії на
користування частотами;
зміни організаційно-правової форми шляхом перетворення, 
здійснюється на підставі відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань із застосуванням
автоматизованого обміну даними. Зміни, обумовлені відповідними змінами в реєстрі
ліцензій, вносяться без заяви користувача радіочастотним спектром одночасно із
внесенням відповідних змін до реєстру ліцензій.
15. Для присвоєнь радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки
електромагнітної сумісності, заявник може самостійно проводити первинний технічний
контроль запланованого радіообладнання на місці експлуатації на його відповідність
розрахунку електромагнітної сумісності.
У разі якщо в запланованому частотному присвоєнні зазначено про необхідність
проведення натурних випробувань, державне підприємство бере участь у проведенні
первинного технічного контролю та натурних випробувань.
Порядок проведення первинного технічного контролю та/або натурних випробувань
встановленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
спеціального користувача на місці експлуатації із залученням засобів радіочастотного
моніторингу спеціальних користувачів визначає Генеральний штаб Збройних Сил
України за погодженням з регуляторним органом.

…

Стаття 119. Захист інформації про кінцевого користувача та надані електронні Президент України
Законом пропонується встановити, що:
комунікаційні послуги

інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем,
може надаватися у випадках і порядку, визначених законом, за наявності рішення суду. В
інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності попередньої
згоди кінцевого користувача, вираженої у письмовій або будь-якій іншій формі, що дає
змогу зробити висновок про факт надання ним згоди (частина друга статті 119);
доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг,
у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних
комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у
випадках та порядку, передбачених законом (частина перша статті 121).
Відповідно до Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і
сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без
її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини (частини перша, друга статті 32).
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1. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести
відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при
укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні
електронних комунікаційних послуг, в тому числі щодо:
1) персональних даних споживача;
2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг;
3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем;
4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), в тому числі даних, що
обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або
оплати електронних комунікаційних послуг;
5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються
постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних
комунікацій, в тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не
поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює
виклик до служби екстреної допомоги за номером 112;
6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної
комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були
ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з’єднання.
2. Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим
користувачем, може надаватися у випадках і порядку, визначених законом, за наявності
рішення суду. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за
наявності попередньої згоди кінцевого користувача, вираженої у письмовій або будь-якій
іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання ним згоди.
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Так, у виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та
запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, Кримінальним
процесуальним кодексом України передбачено можливість розпочати проведення
негласного заходу до постановлення ухвали слідчого судді (стаття 250).
Таким чином, у наведених положеннях Закону не враховано ситуацій, що вимагають
екстрених дій державних органів у разі загроз національній безпеці, економічному
добробуту та правам людини.

399.

…
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Стаття 121. Умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках Президент України
Законом пропонується встановити, що:
інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем,
може надаватися у випадках і порядку, визначених законом, за наявності рішення суду. В
інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності попередньої
згоди кінцевого користувача, вираженої у письмовій або будь-якій іншій формі, що дає
змогу зробити висновок про факт надання ним згоди (частина друга статті 119);
доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг,
у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних
комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у
випадках та порядку, передбачених законом (частина перша статті 121).
Відповідно до Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і
сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без
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1. Доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних
послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в
електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду,
слідчого судді у випадках та поряду, передбачених законом.
2. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників
електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів,
що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного
доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством.
3. Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен
забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї
статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній
постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
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її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини (частини перша, друга статті 32).
Так, у виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та
запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, Кримінальним
процесуальним кодексом України передбачено можливість розпочати проведення
негласного заходу до постановлення ухвали слідчого судді (стаття 250).
Таким чином, у наведених положеннях Закону не враховано ситуацій, що вимагають
екстрених дій державних органів у разі загроз національній безпеці, економічному
добробуту та правам людини.

…

Стаття 126. Відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації Президент України
Законом передбачається застосування регуляторним органом адміністративнота радіочастотний спектр

1. Регуляторний орган застосовує такі адміністративно-господарські санкції за
порушення вимог цього Закону та виданих відповідно до нього нормативно-правових
актів:
1) у разі:
1.1) здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій без подання до
регуляторного органу повідомлення про початок діяльності;

господарських санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про
електронні комунікації та радіочастотний спектр (статті 126, 127). При цьому Законом не
врегульовано низку питань, що є ключовими при встановленні будь-якого виду
відповідальності, зокрема не визначено суб’єкта, який уповноважується розглядати справи
про правопорушення та накладати стягнення, строки та порядок розгляду таких справ,
строки сплати штрафу, натомість встановлено, що збитки, завдані суб'єкту господарювання
у зв'язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій,
підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством (частина сьома статті
127).
Наведене не відповідає Конституції України, за якою засади цивільно-правової
відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними
правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законом (пункт 22
частини першої статті 92); органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (частина друга статті 19).
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1.2) використання ліцензованого радіочастотного спектра без ліцензії на
користування радіочастотним спектром;
 вилучення доходу (крім сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів),
отриманого внаслідок такої незаконної діяльності. У разі неможливості визначення
розміру доходу від зазначеної у цьому пункті діяльності застосовується штраф у розмірі
10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) у разі невиконання чи неналежного виконання постачальником електронних
комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом накладених на нього
за результатами аналізу ринку регуляторних зобов’язань  штраф у розмірі 0,5 відсотка,
а в разі вчинення повторного протягом календарного року такого порушення  1 відсотка
доходу від діяльності на ринку, щодо діяльності на якому накладено регуляторні
зобов’язання;
3) у разі ненадання чи надання недостовірної звітності, інформації щодо змін
відомостей, зазначених у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж
та/або послуг чи іншої інформації, передбаченої цим Законом,  штраф у розмірі: 1 тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  для суб’єктів мікро- та малого
підприємництва, 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  для суб’єктів
середнього підприємництва, 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
для суб’єктів великого підприємництва.
У разі повторного протягом календарного року вчинення передбаченого цим пунктом
порушення застосовується штраф у
розмірі 2 тисяч, 5 тисяч та 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
відповідно;
4) у разі:
4.1) порушення встановленого законодавством порядку маршрутизації в електронних
комунікаційних мережах загального користування трафіка послуг міжособистісних
електронних комунікацій з використанням нумерації;
4.2) користування ресурсом нумерації без передбаченого цим Законом дозволу;
 штраф у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) у разі встановлення регуляторним органом факту порушення вимог цього Закону
щодо надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам послуг 
штраф від 1 тисячі до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(відповідно до методики, що встановлюється регуляторним органом) за кожен факт
порушення;
6) у разі невиконання розпорядження регуляторного органу щодо усунення порушень
вимог законодавства про електронні комунікації чи радіочастотний спектр,
невмотивованої відмови посадовим особам регуляторного органу у проведенні
перевірки, ненадання документів та інформації, необхідних для здійснення державного
нагляду,  штраф у розмірі від 0,1 до 0,3 відсотка доходу, отриманого за надання
відповідних електронних комунікаційних послуг за останній звітний рік, що передував
року, в якому накладається штраф (відповідно до методики, що встановлюється
регуляторним органом).
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У разі неможливості визначення розміру доходу від зазначеної у цьому пункті
діяльності застосовується штраф у розмірі: 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян  для суб’єктів мікро- та малого підприємництва, 8 тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян  для суб’єктів середнього підприємництва, 10 тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  для суб’єктів великого
підприємництва.
Невмотивованою відмовою у проведенні перевірки вважається недопуск
уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення перевірки за
відсутності передбачених законом підстав для відмови (зокрема, ненадання документів,
інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб регуляторного
органу, відмова в їх доступі до місць розташування радіообладнання, відсутність без
поважних причин протягом всього строку перевірки за місцезнаходженням та/або
фактичним місцезнаходженням користувача радіочастотного спектра чи особи,
уповноваженої представляти його інтереси на час проведення перевірки);
7) у разі невиконання вимог посадових осіб регуляторного органу щодо усунення
відповідно до законодавства радіозавади  штраф
у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
а в разі повторного протягом календарного року такого порушення 
4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. У разі якщо постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг
працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від його доходу, отриманого
за весь час до прийняття регуляторним органом рішення про накладення штрафу.
3. За зверненням регуляторного органу уповноважені органи державної влади,
контролюючі органи зобов’язані надавати інформацію про доходи з метою застосування
передбачених цією статтею санкцій.
4. У разі якщо користувач радіочастотного спектра не є постачальником електронних
комунікаційних мереж та/або послуг, до нього застосовуються адміністративні стягнення
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стаття 127. Застосування адміністративно-господарських санкцій
1. Регуляторний орган протягом п’яти робочих днів з дня виявлення правопорушення,
що тягне за собою накладення адміністративно-господарських санкцій, повинен
розпочати здійснення заходів з розгляду питання щодо застосування адміністративногосподарських санкцій.
2. До застосування адміністративно-господарських санкцій регуляторний орган
повинен:
1) письмово повідомити постачальника електронних комунікаційних мереж та/або
послуг, загального користувача радіочастотного спектра про зміст вчинених ним
порушень і намір щодо застосування до нього санкцій;
2) провести нараду з уповноваженими представниками постачальника електронних
комунікаційних мереж та/або послуг з метою з’ясування всіх обставин справи, в якій
можуть брати участь інші заінтересовані особи, права та законні інтереси яких порушені;
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3) надати йому можливість у визначені регуляторним органом строки для усунення
певних типів порушень висловити свою позицію, надати необхідні аргументовані
пояснення та докази з зазначеного приводу та/або усунути виявлені порушення.
3. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта
господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як
через один рік з дня порушення цим суб’єктом законодавства про електронні комунікації
та радіочастотний спектр.
4. Суми стягнених адміністративно-господарських санкцій зараховуються до
державного бюджету.
5. У разі невиконання рішення регуляторного органу про накладення
адміністративно-господарських санкцій у добровільному порядку таке рішення за
зверненням регуляторного органу підлягає виконанню відповідно до Закону України
"Про виконавче провадження" (за умови, що відповідне рішення не було оскаржене в
судовому порядку).
6. Суб’єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення регуляторного
органу про накладення на нього адміністративно-господарських санкцій.
7. Збитки, завдані суб’єкту господарювання у зв’язку з неправомірним застосуванням
до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку,
встановленому законодавством.

…

Розділ ХІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання чинності цим Законом:
Закон України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №
12, ст. 155 із наступними змінами);
Закон України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., № 36, ст. 298 із наступними змінами).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., №№ 4752, ст. 349):
абзац чотирнадцятий частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
"експлуатаційні документи на право користування судновою станцією, журнал
(щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв’язку";
частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:
"Експлуатаційні документи на право користування судновою станцією видаються
організацією, уповноваженою національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації";
у частині першій статті 40 слова "дозволу на право користування судновою
радіостанцією" замінити словами "експлуатаційних документів на право користування
судновою станцією";
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2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 34,
ст. 27):
у пункті "ж" частини першої статті 19 слово "зв’язку" замінити словами "електронних
комунікацій";
в абзаці першому частини шостої статті 20 слова "ліній електропередачі та зв’язку"
замінити словами "ліній електропередачі та електронних комунікаційних мереж";
у статті 23:
у частині третій слова "ліній електропередачі та зв’язку" замінити словами "ліній
електропередачі та електронних комунікаційних мереж";
у частині четвертій слова "Лінії електропередачі і зв’язку" замінити словами "Лінії
електропередачі та електронних комунікаційних мереж";
у назві глави 13 слово "зв’язку" замінити словами "електронних комунікацій";
у статті 65 слово "зв’язку" замінити словами "електронних комунікацій";
статтю 75 викласти в такій редакції:
Президент України

"Стаття 75. Землі електронних комунікацій
1. До земель електронних комунікацій належать земельні ділянки, що надаються у
порядку, встановленому цим Кодексом, у власність або користування фізичним особам
 підприємцям та юридичним особам для розташування інфраструктури електронних
комунікаційних мереж.
2. Землі електронних комунікацій можуть перебувати у державній, комунальній та
приватній власності.
3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електронних комунікаційних
мереж, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо споруд електронних
комунікаційних мереж, у тому числі базових станцій мобільного зв’язку, земних станцій
супутникового зв’язку та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони, а в разі
необхідності утворюються просіки.
4. Розміри земельних ділянок, у тому числі охоронних зон та просік, що надаються
особам, зазначеним у частині першій цієї статті, визначаються відповідно до норм
відведення земель для цього виду діяльності та проектно-кошторисною документацією,
затверджених в установленому порядку.
5. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які
комунікаційних мереж та/або послуг, мають відповідно до Закону України "Про
електронні комунікації" внесені до державного реєстру постачальників електронних
право вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення
сервітутів, у тому числі особистих сервітутів, земель електронних комунікацій,
визначених цим Кодексом, для прокладання під землею електронних комунікаційних
мереж та/або усунення їх пошкоджень";
у пункті "б" частини першої статті 112 слова "уздовж ліній зв’язку" замінити словами
"навколо споруд електронних комунікацій, у тому числі базових станцій мобільного
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стор. 34
Текст статей Закону, до яких Президент України пропонує внести зміни

471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

479.
480.

481.

482.
483.

484.

зв’язку, земних станцій супутникового зв’язку, уздовж ліній електронних
комунікаційних мереж";
3) частину другу статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., №№ 1822, ст. 144) доповнити словами "та іншими законами";
4) в абзаці другому частини другої статті 639 Цивільного кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., №№ 4044,
ст. 356) слова "інформаційно-телекомунікаційних систем" замінити словами
"інформаційно-комунікаційних систем";
5) у статті 30 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 3435, ст. 458):
у пункті 2 частини другої слова "телекомунікаційних мереж" замінити словами
"електронних комунікаційних мереж";
у частині четвертій слова "Оператори телекомунікації" замінити словами
"Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг";
6) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради
України, 2017 р., № 48, ст. 436):
у частині третій статті 8, статтях 14, 33, 62, 83, 128, 212, 214, 247, 259, 431, 493,
підпункті 15 пункту 1 розділу ХІІІ "Перехідні положення" слова "Єдина судова
інформаційно-телекомунікаційна система" у всіх відмінках замінити словами "Єдина
судова інформаційно-комунікаційна система";
у пунктах 3 та 7 частини першої статті 161 слова "телекомунікаційних послуг"
замінити словами "електронних комунікаційних послуг";
7) в абзаці першому статті 26 Закону України "Про основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252;
2012 р., № 31, ст. 381; 2018 р., № 67, ст. 43) слова "оператори та провайдери
телекомунікацій" замінити словами "постачальники електронних комунікаційних
послуг, виробники радіообладнання та термінального (кінцевого) обладнання";
8) у пункті 9 частини першої та частині третій статті 8 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст.
303; 2013 р., № 21, ст. 208) слова "з транспортних телекомунікаційних мереж" замінити
словами "з електронних комунікаційних мереж";
9) у частині першій статті 27 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р.,
№ 1011, ст. 137; 2015 р., № 39, ст. 372; 2016 р., № 4, ст. 44; 2019 р., № 46, ст. 295)
слова "інформаційно-телекомунікаційних" замінити словами "інформаційнокомунікаційних";
10) у частині першій статті 29 Закону України "Про інформаційні агентства"
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2014 р., № 22, ст. 801, № 17, ст.
593) слова "електричний та електронний зв’язок" замінити словами "термінальне
(кінцеве) обладнання електронних комунікацій", а слово "телекомунікації"  словами
"електронні комунікації";
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11) в абзаці другому частини дев’ятої статті 231 Закону України "Про звернення
громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 2015 р., № 35, ст.
341) слова "інформаційно-телекомунікаційною системою" замінити словами
"інформаційно-комунікаційною системою";
12) у пункті 20 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2013 р., №
26, ст. 264) слова "інформаційно-телекомунікаційних систем" замінити словами
"інформаційно-комунікаційних систем";
13) в абзаці тринадцятому статті 1 Закону України "Про космічну діяльність"
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами) слово
"телекомунікацій" змінити словами "електронних комунікацій";
14) в абзаці першому пункту 9 статті 2 Закону України "Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.
237 із наступними змінами) слова "вартість будь-яких послуг стільникового рухомого
зв’язку" замінити словами "вартість будь-яких наданих послуг мобільного зв’язку",
слово "оператору"  словом "постачальнику", а слово "авансу"  виключити;
15) у Законі України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., № 2728, ст. 181 із наступними змінами):
в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова "телекомунікаційних систем" замінити словами
"електронних комунікаційних систем";
в абзаці одинадцятому статті 6 слово "телекомунікаційних" замінити словами
"електронних комунікаційних";
16) у Концепції Національної програми інформатизації, схваленій Законом України
"Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., № 2728, ст. 182 із наступними змінами):
абзац двадцятий розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"Органом державного регулювання у сфері інформатизації є національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яка утворюється і
функціонує відповідно до Закону України "Про електронні комунікації" та інших законів
України";
у тексті Концепції:
слова "інформаційно-телекомунікаційна мережа", "інформаційно-телекомунікаційна
система",
"система
інформаційно-телекомунікаційного
забезпечення",
"телекомунікаційна" та "телекомунікація" в усіх відмінках і числах замінити відповідно
словами "інформаційно-комунікаційна мережа", "інформаційно-комунікаційна система",
"система інформаційно-комунікаційного забезпечення", "електронна комунікаційна" та
"електронні комунікації" у відповідному відмінку та числі;
17) статтю 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 227) після частини
другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Персоналу постачальника електронних комунікаційних послуг забороняється брати
участь у страйках, якщо такі дії призводять до припинення функціонування електронних
комунікаційних мереж чи надання електронних комунікаційних послуг, що створює
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перешкоди для забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод
людини".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
18) у пункті 7 частини першої статті 21 Закону України "Про столицю України 
місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79) слово
"телекомунікацій" замінити словами "електронних комунікацій";
19) у Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2009 р.,
№ 39, ст. 557; 2016 р., № 5, ст. 50, № 6, ст. 61):
в абзаці третьому частини другої статті 4 слова "телекомунікаційних систем"
замінити словами "електронних комунікаційних систем";
в абзаці четвертому частини першої статті 21 слова "засобами телекомунікації"
замінити словами "технічними засобами електронних комунікацій";
у частині другій статті 26 слова "засобами телекомунікацій" замінити словами
"технічними засобами електронних комунікацій";
20) у частині п’ятій статті 8 Закону України "Про державну статистику" (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 362; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "засобів
телекомунікацій" замінити словами "електронних комунікацій";
21) у Законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії" (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 48, ст. 409 із наступними змінами):
абзац третій статті 1 після слів "соціальної допомоги" доповнити словами
"встановлені законами пільги";
абзац четвертий статті 10 викласти в такій редакції:
"соціальні норми забезпеченості населення послугами зв’язку,
з оплати яких держава надає пільги громадянам";
статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Окремо визначаються нормативи коштів Державного бюджету України та місцевих
бюджетів, що спрямовуються на покриття витрат населення для здійснення виплат
підприємств, установ і організацій соціально-культурного, житлово-комунального та
побутового обслуговування (адресна допомога)".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і
четвертою;
статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Порядок надання відповідних соціальних гарантій, пільг встановлюється Кабінетом
Міністрів України";
22) в абзаці другому статті 26 Закону України "Про страховий фонд документації
України" (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., № 20, ст. 101; 2014 р., № 5, ст. 62) слова "системи зв’язку та телекомунікації"
замінити словами "інформаційно-комунікаційні системи та електронні комунікації";

Пропозиції Президента України

стор. 37
Текст статей Закону, до яких Президент України пропонує внести зміни

520.
521.
522.

523.
524.
525.
526.
527.

528.
529.
530.
531.

532.

533.
534.
535.
536.
537.
538.

539.

23) у пункті 38.2 статті 38 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23) слова "засобами телекомунікаційного
зв’язку" замінити словами "технічними засобами електронних комунікацій";
24) у Законі України "Про Національну систему конфіденційного зв’язку" (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 103; 2005 р., № 26, ст. 349; 2014 р., № 22, ст.
816):
у статті 1:
у частині першій:
абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
"спеціальна електронна комунікаційна мережа  електронна комунікаційна мережа,
призначена для обміну інформацією з обмеженим доступом;
спеціальна електронна комунікаційна мережа подвійного призначення  спеціальна
електронна комунікаційна мережа, призначена для забезпечення електронних
комунікацій в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
з використанням частини її ресурсу для надання послуг іншим споживачам";
в абзаці четвертому слова "телекомунікаційних систем (мереж)" замінити словами
"електронних комунікаційних мереж";
частину другу викласти в такій редакції:
"Терміни "оператор" та "мережа зв’язку" у цьому Законі вживаються відповідно у
значенні термінів "постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг" та
"електронна комунікаційна мережа", визначених у Законі України "Про електронні
комунікації";
у частині першій статті 3 слова "Про захист інформації в автоматизованих системах",
"Про телекомунікації" замінити словами "Про захист інформації в інформаційнокомунікаційних системах", "Про електронні комунікації";
у частині другій статті 5 слова "телекомунікаційні системи (мережі)" замінити
словами "електронні комунікаційні мережі";
у частині четвертій статті 7 слова "послуг фіксованого та/або рухомого (мобільного)
телефонного зв’язку, а також надання" виключити;
25) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):
у частині першій статті 5 слово "телекомунікацій" замінити словами "електронних
комунікацій";
статтю 14 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"У районі проведення антитерористичної операції може здійснюватися в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку тимчасове обмеження надання
електронних комунікаційних послуг";
26) у Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг"
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36,
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ст. 275 із наступними змінами):
у частині першій статті 3 слова "законами України "Про інформацію", "Про захист
інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про
телекомунікації" замінити словами "законами України "Про інформацію", "Про захист
інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про державну таємницю", "Про
електронні комунікації";
у частині першій статті 10 слова "телекомунікаційних, інформаційнотелекомунікаційних систем" замінити словами "електронних комунікаційних,
інформаційно-комунікаційних систем";
у частині четвертій статті 11 слова "телекомунікаційна, інформаційнотелекомунікаційна система" замінити словами "електронна комунікаційна,
інформаційно-комунікаційна система";
у частині другій статті 15 слова "телекомунікаційних, інформаційнотелекомунікаційних системах" замінити словами "електронних комунікаційних,
інформаційно-комунікаційних системах";
27) абзац п’ятий статті 14 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265
із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"участь у розробці та погодження проекту плану розподілу та користування
радіочастотним спектром в Україні та плану конверсії радіочастотного спектра у частині
смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення";
28) у Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 347 із наступними
змінами):
у назві Закону слова "інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами
"інформаційно-комунікаційних системах";
у преамбулі слова "телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах" замінити словами "електронних комунікаційних та інформаційнокомунікаційних системах";
у статті 1 слова "інформаційно-телекомунікаційна система" замінити словами
"інформаційно-комунікаційна система", слова "телекомунікаційна система" в усіх
відмінках і числах замінити словами "електронна комунікаційна система" у відповідному
відмінку і числі, а слова "або приймання" – словами "та/або приймання";
у статті 10 слова "телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах" замінити словами "електронних комунікаційних та інформаційнокомунікаційних системах";
29) частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483;
2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 14, ст. 96; 2018 р., № 10, ст. 53;
2019 р., №28, ст. 116) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Видача, переоформлення, продовження терміну дії та анулювання дозволів на
користування ресурсами нумерації, здійснення присвоєнь радіочастот, внесення змін до
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них та їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про електронні комунікації";
30) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
у статті 1:
термін "багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна)" викласти в такій редакції:
"багатоканальна телемережа  електронна комунікаційна мережа, призначена для
надання споживачам послуг по типу телевізійних, зокрема передавання
телерадіопрограм, а також надання інших електронних комунікаційних і телевізійних
послуг на замовлення, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї
телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими електронними комунікаційними
мережами";
у терміні "будинкова розподільна мережа" слова "телекомунікаційна мережа"
замінити словами "електронна комунікаційна мережа";
в абзацах першому та другому частини дев’ятої статі 23 слова "передбачених законом
дозволів на їх експлуатацію" замінити словами "передбаченого законом присвоєння
радіочастот";
частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
"1. Багатоканальні телемережі як електронні комунікаційні мережі створюються,
реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України "Про
електронні комунікації";
у тексті Закону:
слово "телекомунікації" у всіх відмінках замінити словами "електронні комунікації"
у відповідному відмінку;
слова "оператор телекомунікацій", "провайдер або оператор телекомунікацій" у всіх
відмінках і числах замінити словами "постачальник електронних комунікаційних
послуг" у відповідному відмінку та числі;
31) у статті 111 Закону України "Про управління об’єктами державної власності"
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):
частину першу після слів "Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів,
заснованих на державній власності" доповнити словами "державне підприємство
"Український державний центр радіочастот";
абзац четвертий частини другої після слів "Закону України "Про наукову і науковотехнічну діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічні
комплекси, засновані на державній власності" доповнити словами "державне
підприємство "Український державний центр радіочастот";
32) в абзаці четвертому частини другої статті 5 Закону України "Про функціонування
паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 52, ст. 526; 2014 р., № 23, ст. 41) слова "оператори телекомунікацій"
замінити словами "постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг";
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33) в абзаці четвертому статті 2 Закону України "Про захист персональних даних"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481 із наступними змінами) слова
"інформаційно-телекомунікаційній системі" замінити словами "інформаційнокомунікаційній системі";
34) частину першу статті 4 Закону України "Про державно-приватне партнерство"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524; 2016 р., № 10, ст. 97; 2019 р.,
№ 48, ст. 325) доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
"електронні комунікації";
35) у Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 5, ст. 34 із наступними змінами):
у статті 11:
в абзаці першому частини першої слова "та законів України "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "та законів України "Про
захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах";
у частині другій слова "каналами телекомунікацій" замінити словами "каналами
електронних комунікацій";
у тексті Закону слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках
замінити словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному відмінку;
36) у Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144 із наступними
змінами):
абзац сьомий частини першої статті 1 після слів "у межах сфери своєї
відповідальності" доповнити словами "державний колегіальний орган";
у частині п’ятій статті 23:
перше речення після слів "на підставі наказів" доповнити словом "(рішень)";
друге речення після слів "відповідні накази" доповнити словом "(рішення)";
у статті 27:
частину другу доповнити словами "(голови та членів або уповноваженої особи
державного колегіального органу)";
абзац перший частини п’ятої після слів "його заступник" доповнити словами "(голова
та члени або уповноважена особа державного колегіального органу)";
частину четверту статті 33 після слова "заступниками" доповнити словами "(головою
та членами або уповноваженою особою державного колегіального органу)";
у частині шостій статті 44:
абзац другий після слів "керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками"
доповнити словами "(головою та членами або уповноваженими посадовими особами
державного колегіального органу)";
абзац шостий після слів "посадова особа органу ринкового нагляду" доповнити
словами "(голова та член або уповноважена посадова особа державного колегіального
органу)";
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абзац восьмий після слів "заступнику керівника органу ринкового нагляду"
доповнити словами "(голова та члени або уповноважені посадові особи державного
колегіального органу)";
37) у частині другій статті 12 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) слова "інформаційно-телекомунікаційними
системами" замінити словами "інформаційно-комунікаційними системами";
38) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,
затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із
наступними змінами):
пункт 13 виключити;
пункти 24 і 34 викласти в такій редакції:
"24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв спеціального призначення  Закон України "Про електронні комунікації";
"34. Дозвіл на користування ресурсом нумерації  Закон України "Про електронні
комунікації";
пункт 39 виключити;
39) у частині дванадцятій статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 1011, ст. 73) слова
"операторами телекомунікацій" замінити словами "постачальниками електронних
комунікаційних послуг";
40) у Законі України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560;
2015 р., № 52, ст. 482):
у частині першій статті 2 слова "законами України "Про інформацію", "Про
телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
замінити словами "законами України "Про інформацію", "Про електронні комунікації",
"Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах";
у частині другій статті 3 слова "телекомунікаційних мереж" замінити словами
"електронних комунікаційних мереж";
у статті 6:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Для забезпечення оброблення екстрених викликів оператори центрів 112 мають
право використовувати інформацію, що міститься в базах даних постачальників
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема:
для абонента фіксованого голосового зв’язку  номер абонента та прізвище, ім’я, по
батькові, найменування та адресу місцезнаходження термінального (кінцевого)
обладнання;
для абонента мобільного зв’язку  номер абонента та місцезнаходження на момент
здійснення екстреного виклику";
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у частині сьомій слова "центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку"
замінити словами "центральним органом виконавчої влади в сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра";
41) у пункті 1 частини першої статті 18 Закону України "Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 3, ст. 23) слова "інформаційно-телекомунікаційних мереж" замінити
словами "інформаційно-комунікаційних мереж";
42) у Загальнодержавній цільовій програмі захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 20132017 роки,
затвердженій Законом України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2013 – 2017 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1920, ст. 173):

у підпункті 29 пункту 2 розділу ІІІ "Заходи і завдання Програми" слова
"інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства надзвичайних ситуацій
України" замінити словами "інформаційно-комунікаційної системи Державної служби з
надзвичайних ситуацій України";
у додатку 2 до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 20132017 роки:
у пункті 22 слова "телекомунікаційної системи" замінити словами "інформаційнокомунікаційної системи";
у пункті 29 слова "інформаційно-телекомунікаційної системи МНС України"
замінити словами "інформаційно-комунікаційної системи ДСНС України", а слова
"телекомунікаційними мережами"  словами "електронними комунікаційними
мережами";
43) у пункті 3 частини першої статті 1 Закону України "Про індустріальні парки"
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212; 2016 р., № 2, ст. 16) слово
"телекомунікацій" замінити словами "електронних комунікацій";
44) у частині першій статті 7 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні
організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252; 2016 р., № 47, ст.
798) слова "електронного зв’язку або телекомунікації" замінити словами "електронних
комунікацій", а слова "благодійного телекомунікаційного повідомлення"  словами
"благодійного електронно-комунікаційного повідомлення";
45) у Законі України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 30, ст. 340):
в абзаці восьмому частини першої статті 6 слова "телекомунікаційними ресурсами"
замінити словами "ресурсами електронних комунікаційних мереж";
у статті 8:
у частині першій слова "телекомунікаційних мереж" замінити словами "електронних
комунікаційних мереж";
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Президент України
Пропоноване Законом внесення змін до Загальнодержавної цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2013 – 2017 роки та Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми
України на 2013 – 2017 роки, затверджених відповідними законами України
(підпункти
42 та 48 пункту 3 розділу XIX "Прикінцеві та перехідні положення"), вбачається
недоцільним, оскільки визначений період дії названих програм (2013 – 2017 роки)
закінчився.
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у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері зв’язку" замінити словами
"центральним органом виконавчої влади в сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра";
46) у Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами):
у пункті 4 частини другої статті 6 слова "засобів телекомунікації" замінити словами
"технічних засобів електронних комунікацій";
у тексті Закону слова "засобів телекомунікаційного зв’язку" замінити словами
"технічних засобів електронних комунікацій";
47) у Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593):
у частині другій статті 3 слова "в законах України "Про захист персональних даних",
"Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах" замінити словами
"в законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист
інформації в інформаційно-комунікаційних системах";
у частині першій статті 4 слова "інформаційно-телекомунікаційна система" замінити
словами "інформаційно-комунікаційна система";
48) у Загальнодержавній цільовій науково-технічній космічній програмі України на Президент України
Пропоноване Законом внесення змін до Загальнодержавної цільової програми захисту
20132017 роки, затвердженій Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
цільової науково-технічної космічної програми України на 20132017 роки" (Відомості населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2013 – 2017 роки та Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми
Верховної Ради України, 2014 р., № 2021, ст. 725):

в абзаці третьому розділу "Шляхи і способи розв’язання проблеми" слово
"телекомунікаційних" замінити словами "електронних комунікаційних";
у тексті Програми слова "телекомунікаційні послуги", "системи телекомунікації",
"телекомунікаційні мережі" в усіх відмінках замінити відповідно словами "електронні
комунікаційні послуги", "системи електронних комунікацій", "електронні комунікаційні
мережі" у відповідному відмінку;
пункт 2 колонки "Найменування завдання" додатка 2 до Програми викласти в такій
редакції:
"2. Удосконалення космічних систем електронних комунікацій та навігації";
пункт 2 колонки "Найменування завдання" додатка 3 до Програми викласти в такій
редакції:
"2. Удосконалення космічних систем електронних комунікацій та навігації";
49) у Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту
інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890 із
наступними змінами):

України на 2013 – 2017 роки, затверджених відповідними законами України
(підпункти
42 та 48 пункту 3 розділу XIX "Прикінцеві та перехідні положення"), вбачається
недоцільним, оскільки визначений період дії названих програм (2013 – 2017 роки)
закінчився.
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у частині першій статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі
зв’язку (крім прав та обов’язків, пов’язаних із реалізацією функцій у сфері надання
послуг поштового зв’язку загального користування)" виключити;
у частині першій статті 14:
у пункті 1 слова "а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним
ресурсом України" виключити;
пункти 3 і 6 виключити;
у пункті 10 слова "радіочастотного ресурсу України" замінити словами
"радіочастотного спектра України";
абзаци третій і четвертий пункту 18 виключити;
пункти 20 і 22 виключити;
абзац четвертий пункту 44 виключити;
пункт 50 викласти в такій редакції:
"50) встановлення:
технічних вимог до електронних комунікаційних мереж, систем і комплексів, засобів
та об’єктів спеціального зв’язку;
порядку і забезпечення проведення експертизи інфраструктури електронних
комунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації електронних
комунікаційних мереж, споруд і засобів спеціального зв’язку";
пункти 5153, 55, 56, 62, 64, 65, 74, 76 виключити;
у пункті 10 частини першої статті 15 слова "радіочастотного ресурсу" замінити
словами "радіочастотного спектра";
у тексті Закону:
слова "телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України" та
"телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України" виключити (крім
пункту 10 частини першої статті 14);
слова "телекомунікація", "телекомунікаційна", "телекомунікаційна мережа",
"інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках та числах замінити
відповідно словами "електронні комунікації", "електронна комунікаційна", "електронна
комунікаційна мережа", "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному відмінку
та числі;
50) у пункті 7 частини першої статті 3 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008)
слова "телекомунікаційних послуг" замінити словами "електронних комунікаційних
послуг";
51) частину другу статі 17 Закону України "Про стандартизацію" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058) доповнити абзацом шостим такого
змісту:
"Національний орган зі стандартизації зобов’язаний приймати національні стандарти
в сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра, що є ідентичні стандартам
Європейського інституту телекомунікаційних стандартів, та застосовуються для надання
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презумпції відповідності технічному регламенту радіообладнання, виключно методом
перекладу державною мовою";
52) у пункті 3 частини другої статті 67 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 3738, ст. 2004) слова "інформаційнотелекомунікаційними мережами" замінити словами "електронними комунікаційними
мережами";
53) пункт 9 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018) викласти в такій редакції:
"9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і
використання електронних комунікаційних мереж";
54) у пункті 5 частини першої статті 5 Закону України "Про військово-цивільні
адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87) слова
"підприємств телекомунікацій" замінити словами "постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг";
55) у частині другій статті 20 Закону України "Про побічні продукти тваринного
походження, не призначені для споживання людиною" (Відомості Верховної Ради
України, 2015 р., № 24, ст. 171) слова "телекомунікаційних та електронних засобів
зв’язку" замінити словами "засобів електронних комунікацій";
56) у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України "Про доступ до архівів
репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 19171991 років" (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 218) слова "телекомунікаційні мережі"
замінити словами "електронні комунікаційні мережі";
57) у частині першій статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250):
у пункті 11 слова "підприємств телекомунікацій" замінити словами "постачальників
електронних комунікаційних мереж та/або послуг";
у пункті 12 слова "телекомунікаційне обладнання" замінити словами "електронне
комунікаційне обладнання";
58) частину першу статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 4041, ст. 379 із наступними змінами) доповнити
пунктом 32 такого змісту:
"32) забезпечує проведення спільних з органом регулювання у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра заходів з метою встановлення та притягнення до
відповідальності власників радіообладнання будь-якого призначення, експлуатація якого
заборонена в Україні або яке експлуатується без визначеного законодавством
радіочастотного присвоєння, припинення порушень законодавства у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра, у порядку взаємодії, який затверджується
спільними нормативно-правовими актами";
59) у Законі України "Про електронну комерцію" (Відомості Верховної Ради України,
2015 р., № 45, ст. 410 із наступними змінами):
у частині першій статті 2 слова "Про телекомунікації" замінити словами "Про
електронні комунікації";
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у пункті 11 частини першої статті 3 слова "інформаційно-телекомунікаційній мережі"
замінити словами "електронній комунікаційній мережі";
у частині другій статті 6 слова "оператори (провайдери) телекомунікацій" замінити
словами "постачальники електронних комунікаційних послуг";
у тексті Закону слова "інформаційно-телекомунікаційна система" у всіх відмінках і
числах замінити словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному
відмінку і числі;
60) у частині першій статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами) слова "інформаційнотелекомунікаційними засобами" замінити словами "за допомогою електронних
комунікацій";
61) частину першу статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Президент України
За Законом рішення, прийняті регуляторним органом у ході розгляду спору, за
Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами) доповнити
наслідками розгляду спору, а також про застосування тимчасових заходів захисту прав
пунктом 61 такого змісту:

"61) рішення, прийняті регуляторним органом у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра за наслідками позасудового врегулювання спору, а також
рішення про застосування тимчасових заходів захисту прав заявника та рішення про
накладення адміністративно-господарських санкцій";
62) статтю 4 Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 11, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, що володіють
відповідно до своїх повноважень інформацією щодо фізичної інфраструктури
електронних комунікацій, визначеної цим Законом, повинні надавати та оприлюднювати
її відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" на своїх офіційних
веб-сайтах, а також в єдиній точці доступу до інформації про фізичну інфраструктуру
електронних комунікацій, що створюється відповідно до Закону України "Про
електронні комунікації";

заявника, є виконавчими документами, обов'язковими до виконання сторонами спору
(частина сьома статті 24).
Також Законом пропонується рішення, прийняті регуляторним органом у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра за наслідками позасудового
врегулювання спору, а також рішення про застосування тимчасових заходів захисту прав
заявника та рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій віднести до
виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню, визначених статтею 3
Закону України "Про виконавче провадження" (пункт 61 розділу ХІХ "Прикінцеві та
перехідні положення").
При цьому вимог до виконавчого документа, зокрема щодо його змісту та оформлення,
порядку прийняття відповідних рішень, строку пред'явлення до виконання Закон не містить.
Не визначено також і зміст тимчасових заходів захисту прав заявника, підстави їх
застосування та спосіб реалізації.
Такий підхід не відповідає принципу юридичної визначеності, що є складовим
конституційного принципу верховенства права, тому не може бути підтриманий.
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63) у Законі України "Про електронні довірчі послуги" (Відомості Верховної Ради
України, 2017 р., № 45, ст. 400):
у пунктах 1, 11 частини першої, частині другій статті 1, частині першій статті 3,
частині третій статті 7, частині третій статті 24, частині п’ятій статті 33, частині третій
статті 38, у пункті 3 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" слова "інформаційнотелекомунікаційна система" у всіх відмінках та числах замінити словами "інформаційнокомунікаційна система" у відповідному відмінку та числі;
в абзаці дев’ятнадцятому частини другої статті 7 та абзаці шостому частини другої
статті 13 слова "телекомунікаційні мережі загального користування" замінити словами
"електронні комунікаційні мережі";
64) у пункті 1 частини першої статті 44 Закону України "Про дипломатичну службу"
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 26, ст. 219) слова "мережу телекомунікацій" замінити словами "електронну
комунікаційну мережу";
65) статтю 35 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови
як державної" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 21, ст. 81) викласти в такій
редакції:
"Стаття 35. Державна мова у сфері електронних комунікацій
та поштового зв’язку
1. Мовою послуг у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку в Україні є
державна мова.
2. Адреси відправника та одержувача поштових відправлень і повідомлень, що
пересилаються в межах України, виконуються державною мовою.
3. Міжнародні поштові відправлення та повідомлення, які передаються через
електронні комунікаційні мережі загального користування, обробляються із
застосуванням мов, визначених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України";
66) у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України "Про концесію" (Відомості
Верховної Ради України, 2019 р., № 48, ст. 325) слова "інформаційно-телекомунікаційна
система" замінити словами "інформаційно-комунікаційна система";
67) у пункті 4 частини третьої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171) слова "засобів телекомунікації" замінити
словами "технічних засобів електронних комунікацій".
4. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом чинні Президент України
За Законом до приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом
нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону
(пункт 4 розділу ХІX "Прикінцеві та перехідні положення").
Наведене фактично створює пріоритет Закону, що розглядається, над іншими законами
України, у тому числі й Конституцією України.
Застосування такого підходу порушує принцип верховенства права, за яким Конституція
України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються
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5. Ліцензії на користування радіочастотним спектром України, що на день набрання
чинності цим Законом та умови таких ліцензій є чинними, продовжують діяти до дати
переоформлення такої ліцензії відповідно до плану розподілу та користування
радіочастотним спектром в Україні, у тому числі за необхідності здійснюється
продовження строку дії таких ліцензій.
Ліцензіати мають право безоплатно переоформити ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром
протягом року з дня набрання чинності планом розподілу та користування
радіочастотним спектром в Україні, якщо інше не передбачено цим планом.
Непереоформлена у встановленому порядку ліцензія на користування
радіочастотним ресурсом України втрачає чинність.
Продовження строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
здійснюється відповідно до статті 51 цього Закону як ліцензій на користування
радіочастотним спектром. Вимоги плану розподілу та користування радіочастотним
спектром в Україні поширюються на такі ліцензії з дня набрання чинності таким планом.
До виданих до набрання чинності цим Законом ліцензій, за результатами конкурсів
для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь (у
діапазонах 1800 МГц,
2100 МГц, 2600 МГц), а також ліценцій у діапазоні 900 МГц ліцензіат має право
застосовувати будь-яку радіотехнологію, визначену Планом використання
радіочастотного ресурсу України або планом розподілу і користування радіочастотним
спектром в Україні.
6. Дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів, видані до дня набрання
чинності цим Законом, та умови цих дозволів набувають статусу присвоєння радіочастот.
Продовження строку дії таких присвоєнь радіочастот здійснюється відповідно до цього
Закону.
Висновки щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, видані до дня
набрання чинності цим Законом, вважаються розрахунками електромагнітної сумісності
та враховуються при здійсненні присвоєння радіочастот протягом строку дії цих
висновків.
7. Дозволи на використання номерного ресурсу, що є чинними на день набрання
чинності цим Законом, продовжують діяти як дозволи на користування ресурсом
нумерації. Продовження строку дії таких дозволів здійснюється відповідно до цього
Закону.
8. Суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій на день набрання чинності цим Законом, вважаються
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на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8), може
призвести до довільного розуміння як положень Закону, що розглядається, так і інших
законодавчих актів.
Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що принципи правової
визначеності, ясності і недвозначності правової норми є визначальними елементами
верховенства права, оскільки інше дає підстави для довільних тлумачень законодавчих норм
та створює підґрунтя для порушення прав учасників правовідносин (рішення від 22 вересня
2005 року № 5-рп, від 29 червня 2010 року № 17-рп, від 11 жовтня 2011 року № 10-рп).

стор. 49
Текст статей Закону, до яких Президент України пропонує внести зміни
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такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних
комунікацій відповідно до цього Закону. У разі невідповідності інформації, наявної в
реєстрі, вимогам статті 16 цього Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо таких
відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.
9. До початку функціонування електронної платформи подання звернень, інших
документів до регуляторного органу та отримання
від нього відповідей, інших документів, здійснюється таким способами:
1) в електронному вигляді за допомогою мереж електронних комунікацій, з
дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів;
2) поштовим відправленням;
3) нарочним (за місцем розташування відповідного структурного підрозділу
регуляторного органу).
10. Кабінету Міністрів України протягом року з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
11. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2022 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Голова Верховної Ради
України Д.РАЗУМКОВ
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Президент України
Наведений перелік не є вичерпним. Такі недоліки унеможливлюють однозначне
розуміння положень Закону, що ускладнюватиме застосування його положень на практиці,
а в окремих випадках положення Закону взагалі не можна буде реалізувати.
Ураховуючи викладене, пропоную Закон України "Про електронні комунікації"
доопрацювати з метою приведення його положень у відповідність з Основним Законом
держави, усунення існуючих прогалин та недоліків.
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