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Метою цього закону є визначення
правових засад встановлення одиниць часу,
обчислення часу в Україні та забезпечення
потреб громадян, суспільства і держави у
достовірній інформації про точний час і
календарну дату.

Стаття 1. Предмет регулювання цього
закону

1. Цей Закон визначає правові засади
встановлення одиниць часу, обчислення часу
та регулює відносини, що виникають при
поширенні інформації про точний час і
календарну дату в Україні.
Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни
вживаються в такому значенні:
григоріанський календар — система

-1- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

Преамбулу законопроекту викласти в такій
редакції:
"Цей Закон визначає правові засади
встановлення одиниць часу, обчислення часу
в Україні та забезпечення потреб громадян,
суспільства і держави у достовірній
інформації про точний час і календарну дату".
-2- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Народні
депутати
України
члени
Комітету

Статтю 1 законопроекту виключити,
відповідно змінивши подальшу нумерацію
статей.

Народні
депутати
України
члени
Комітету

-3- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

Назву статті 2 законопроекту викласти в
такій редакції:
"Визначення термінів"

Народні
депутати
України
члени
Комітету

-4- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Цей Закон визначає правові засади
встановлення одиниць часу, обчислення часу
в Україні та забезпечення потреб громадян,
суспільства і держави у достовірній
інформації про точний час і календарну дату.

Враховано

Враховано

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни
вживаються в такому значенні:
григоріанський календар — система
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10

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обчислення часу, в основу якої покладено
період циклічного обертання Землі навколо
Сонця, за якої тривалість одного циклу
обертання Землі навколо Сонця дорівнює
365,2425 доби, і яка містить дев’яносто сім
високосних років на чотириста років;

Абзац другий частини першої статті 2
законопроекту викласти в такій редакції:
"григоріанський календар — система
обчислення часу, в основу якої покладено
період циклічного обертання Землі навколо
Сонця, за якої тривалість одного циклу
обертання Землі навколо Сонця становить
365,2425 доби і на 400 років припадає 97
високосних років;"
-5- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Народні
депутати
України
члени
Комітету

обчислення часу, в основу якої покладено
період циклічного обертання Землі навколо
Сонця, за якої тривалість одного циклу
обертання Землі навколо Сонця становить
365,2425 доби і на 400 років припадає 97
високосних років;

Відхилено

державний еталон одиниць часу і частоти
— державний еталон одиниць часу і частоти
та національної шкали координованого часу
України UTC (UA) із найвищою в Україні
точністю, відтворення, зберігання і передачу
якого як основи для встановлення і
застосування значень усіх наявних у державі
еталонів
одиниці
вимірювання
часу
забезпечує Служба єдиного часу і еталонних
частот;

державний еталон одиниць часу і частоти
— державний еталон, що забезпечує
відтворення, зберігання і передачу одиниць
часу і частоти та національної шкали
координованого часу України UTC (UA) із
найвищою в Україні точністю, визнаний
Службою єдиного часу і еталонних частот як
основа для встановлення і застосування
значень усіх наявних у державі еталонів цієї
одиниці вимірювання;

11

12

13

календарна дата — порядковий номер
календарного дня, порядковий номер або
найменування календарного місяця та
порядковий номер календарного року;
календарний день (доба) — проміжок часу,
який триває двадцять чотири години, що має
порядковий номер в календарному році;

виключити

-6- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

Абзац 3 частини першої статті 2
законопроекту викласти в такій редакції:
"державний еталон одиниць часу і частоти
— державний еталон одиниць часу і частоти
та національної шкали координованого часу
України UTC (UA) із найвищою в Україні
точністю, відтворення, зберігання і передачу
якого як основи для встановлення і
застосування значень усіх наявних у державі
еталонів
одиниці
вимірювання
часу
забезпечує Служба єдиного часу і еталонних
частот;"

Народні
депутати
України
члени
Комітету

календарна дата — порядковий номер
календарного дня, порядковий номер або
найменування календарного місяця та
порядковий номер календарного року;
календарний день (доба) — період часу
тривалістю 24 години, що має порядковий
номер у календарному році;

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

14

календарний місяць — період часу
тривалістю від двадцяти восьми до тридцяти
одного
календарного
дня,
що
має
найменування і порядковий номер у
календарному році;
календарний рік — проміжок часу з 1 січня
по 31 грудня, який триває 365 або 366 (у
високосному році) календарних днів, що має
порядковий
номер
відповідно
до
григоріанського календарю;
календарний тиждень — проміжок часу з
понеділка до неділі, який триває сім
календарних днів;
секунда — одиниця часу Міжнародної
системи одиниць (SI), що за своєю тривалістю
рівна
9 192 631 770
періодам
випромінювання, яке відповідає переходові
між двома надтонкими рівнями основного
стану атома цезію-133;
хвилина — проміжок часу, який триває
шістдесят секунд;
година — проміжок часу, який триває
шістдесят хвилин;
шкала Всесвітнього часу UT — шкала
часу, що задається положенням Сонця
(середнього)
відносно
нульового
(Грінвіцького) меридіана;
шкала Всесвітнього координованого часу
UTC — шкала часу, що узгоджена за
визначеними
принципами
із
шкалою
Всесвітнього часу UT;
національна шкала координованого часу
України UTC (UA) — впорядкована числова
послідовність одиниць часу, що відтворена і
збережена Службою єдиного часу і еталонних
частот на основі державного еталону одиниць
часу і частоти та синхронізована зі шкалою
Всесвітнього координованого часу UTC;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

календарний місяць — період часу
тривалістю від 28 до 31 календарного дня, що
має найменування і порядковий номер у
календарному році;

-7- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-8- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-9- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-10- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

календарний рік — період часу з 1 січня по
31 грудня, що триває 365 або 366 (у
високосному році) календарних днів і має
порядковий
номер
відповідно
до
григоріанського календаря;
календарний тиждень — період часу з
понеділка по неділю, що триває сім
календарних днів;
секунда — одиниця вимірювання часу в
Міжнародній системі одиниць (SI), тривалість
якої дорівнює 9 192 631 770 періодів
випромінювання, що відповідає переходу між
двома надтонкими рівнями основного стану
атома цезію-133;
хвилина — проміжок часу, що триває 60
секунд;
година — проміжок часу, що триває 60
хвилин;
шкала Всесвітнього часу UT — шкала
часу, що визначається за положенням Сонця
(середнього)
відносно
нульового
(Гринвіцького) меридіана;
шкала Всесвітнього координованого часу
UTC — шкала часу, узгоджена за
визначеними
принципами
із
шкалою
Всесвітнього часу UT;
національна шкала координованого часу
України UTC (UA) — впорядкована числова
послідовність величин одиниць часу, що
відтворюється і зберігається Службою
єдиного часу і еталонних частот на основі
державного еталона одиниць часу і частоти та
синхронізована із шкалою Всесвітнього
координованого часу UTC;

Враховано
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24

Редакція, прийнята в першому читанні

київський час — час годинної зони, в якій
розташована столиця України — місто Київ,
що відповідає другому годинному поясу в
національній шкалі координованого часу
України UTC (UA) +2;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац 15 частини першої статті 2
законопроекту викласти в такій редакції:
"київський час — час часової зони, в якій
розташована столиця України — місто Київ,
що відповідає другому часовому поясу в
шкалі Всесвітнього координованого часу UTC
+2;"
-11- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Народні
депутати
України
члени
Комітету

Відхилено

У статті 2 законопроєкту у визначенні
терміну
«київський
час»
слова
«в
національній шкалі координованого часу
України UTC (UA) +2» замінити словами
«відносно
шкали
Всесвітнього
координованого часу UTC».
-12- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

місцевий Український час — час годинної
зони, в якій розташована вся територія
України, що відповідає другому годинному
поясу в національній шкалі координованого
часу України UTC (UA) +2;
-13- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

київський час — час годинної зони, в якій
розташована столиця України — місто Київ,
що відповідає другому годинному поясу з
додаванням однієї години в національній
шкалі координованого часу України UTC
(UA) +3;
-14- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

київський час — час часової зони, в якій
розташована столиця України — місто Київ,
що відповідає другому часовому поясу в
шкалі Всесвітнього координованого часу
UTC+2;
сезонний перехід часу - щорічне
переведення годинникової стрілки в останню
неділю березня і в останню неділю жовтня;

виключити
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-15- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова
"в
національній
шкалі
координованого часу України UTC (UA) +2"
замінити
словами
"відносно
шкали
Всесвітнього координованого часу UTC";
-16- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Жупанин А.
В. (р.к. №106), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д.
Куницький О. О. (р.к. №370), Н.д.

Враховано

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пивоваров Є. П. (р.к. №376), Н.д. Микиша
Д. С. (р.к. №382), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Чорний Д. С. (р.к. №249), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
Частину першу статті 2 доповнити абзацом
шістнадцятим такого змісту:
"Сезонний перехід часу - щорічне
переведення годинникової стрілки в останню
неділю березня і в останню неділю жовтня".
-17- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

або:
київський час — час годинної зони, в якій
розташована столиця України — місто Київ,
що відповідає другому годинному поясу з
додаванням 30 хвилин в національній шкалі
координованого часу України UTC (UA)
+2:30;
26

Служба єдиного часу і еталонних частот —
система структурних підрозділів підприємств,
установ та організацій, які постійно провадять
науково-метрологічну
діяльність
щодо
вимірювань часу і частоти в єдиних на всій
території України одиницях і шкалах та
забезпечення споживачів часо-частотною
інформацією з відповідною технічною базою.

Служба єдиного часу і еталонних частот —
система структурних підрозділів підприємств,
установ та організацій, що постійно провадять
науково-метрологічну
діяльність
щодо
вимірювань часу і частоти в єдиних на всій
території України одиницях і шкалах та
забезпечення споживачів часо-частотною
інформацією з відповідною технічною базою.

27

-18- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Враховано редакційно

28

сезонний перехід часу – система відліку
часу, при якій відбувається позитивне або
від’ємне зміщення часу відносно літньої та
зимової пори року
-19- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

29

еталонні сигнали часу та
частоти –
сигнали, які застосовуються з метою передачі
розмірів одиниць часу, частот, шкал
координованого часу,
від державного
первинного еталона до зразкових і робочих
засобів вимірювання, з метою забезпечення
єдності вимірювання в країні
-20- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

міжнародна система годинних поясів –
система часу на планеті Земля, що відповідно
до територіальної зони забезпечує 24годинний стандарт часу, у відповідності з
обертанням Землі відповідно до Сонця.
30
31

32

Стаття 3. Правові засади обчислення
часу
1. Правовою основою обчислення часу є
Конституція України, Закон України «Про
метрологію та метрологічну діяльність», цей
Закон та інші нормативно-правові акти, що
регулюють відносини у сфері обчислення
часу, а також міжнародні договори України,
згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.

2. Положення законів і інших нормативних
правових актів України, що стосуються
предмета
регулювання
цього
закону,
застосовуються в частині, що не суперечить
цьому закону.

-21- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

Частину першу статті 3 законопроекту
викласти в такій редакції:
"1. Правову основу обчислення часу в
Україні становлять Конституція України,
Закон України «Про метрологію та
метрологічну діяльність», цей Закон та інші
нормативно-правові акти, що регулюють
відносини у сфері обчислення часу, а також
міжнародні договори України, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою
України".
-22- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Жупанин А.
В. (р.к. №106), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д.
Куницький О. О. (р.к. №370), Н.д.
Пивоваров Є. П. (р.к. №376), Н.д. Микиша
Д. С. (р.к. №382), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Чорний Д. С. (р.к. №249), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
Частину другу статті 3 виключити

Народні
депутати
України
члени
Комітету

-23- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Стаття 2. Правові засади обчислення
часу
1. Правову основу обчислення часу в
Україні становлять Конституція України,
Закон України «Про метрологію та
метрологічну діяльність», цей Закон та інші
нормативно-правові акти, що регулюють
відносини у сфері обчислення часу, а також
міжнародні договори України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.

Враховано

Виключити
33

3. Якщо міжнародним договором України,
згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України встановлені інші
правила, ніж ті, що передбачені цим законом,
застосовуються
правила
міжнародного
договору.

-24- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
Обгрунтування: вважаємо недоцільним
дублювання норми з іншого нормативноправового акту, а саме: з частини другої статті
19 Закону України "Про міжнародні договори
України"

6

№
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

34

Стаття 4. Обчислення календарної дати

Стаття 3. Обчислення календарної дати

35

1. На території України для обчислення
календарної
дати
використовується
григоріанський календар.
2. Початковою точкою для обчислення
календарної дати є 00 годин 00 хвилин 00
секунд 1 січня 1 року.

1. На території України для обчислення
календарної
дати
використовується
григоріанський календар.
2. Початковою точкою для обчислення
календарної дати є 00 годин 00 хвилин 00
секунд 1 січня року.

36

37

38

39

40

Стаття
5.
календарного дня

Обчислення

часу

1. На території України обчислення часу
здійснюється відповідно до київського часу,
що є єдиним для всієї території України.
2. Сезонний перехід часу на території
України не здійснюється.

3. Час календарного дня обчислюється
годинами, хвилинами та секундами.

-25- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

У частині другій статті 4 законопроекту
словосполучення "1 січня 1 року" замінити на
"1 січня року".
-26- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Народні
депутати
України
члени
Комітету
Відхилено

Стаття 5. Обчислення календарного
часу
-27- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. На території України діє єдиний
український час.
-28- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

1. На території України обчислення часу
здійснюється за київським часом, що є єдиним
для всієї території України.

Відхилено

2. Сезонний перехід часу на території
України не здійснюється.

2. На території України літній час не
запроваджується.
-29- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249), Н.д.
Нестеренко К. О. (р.к. №241)
Частину другу статті 5 проекту викласти в
такій редакції:
"2. Сезонний перехід часу на території
України не здійснюється після переведення
годинникової стрілки в останню неділю
березня 2021 року о 3 годині на 1 годину
вперед".
-30- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)
Частини
третю-п'яту
статті
5
законопроекту замінити одною частиною
третьою, виклавши в такій редакції:
"3. Час календарного дня обчислюється
годинами, хвилинами та секундами. Початком
календарного дня (доби) вважається момент
часу, що відповідає 00 годинам 00 хвилинам
00 секундам. Закінченням календарного дня
(доби) вважається момент часу після спливу
останньої секунди 59 хвилини 23 години".
Частину шосту вважати відповідно
частиною четвертою.

Стаття
4.
календарного дня

Обчислення

часу

Відхилено

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету

3. Час календарного дня обчислюється
годинами, хвилинами та секундами. Початком
календарного дня (доби) вважається момент
часу, що відповідає 00 годинам 00 хвилинам
00 секундам. Закінченням календарного дня
(доби) вважається момент часу після спливу
останньої секунди 59 хвилини 23 години.
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Редакція, прийнята в першому читанні

41

4. За початкову точку календарного дня
(доби) приймається момент часу, що
відповідає 00 годинам 00 хвилинам 00
секундам.
5. Закінченням календарного дня (доби)
вважається момент часу, що відповідає 24
годинам 00 хвилинам 00 секундам.
6. Обчислення годин, хвилин і секунд
протягом календарного року не змінюється,
крім можливої корекції секунд, пов’язаної із
зміною параметрів обертання Землі навколо
власної осі. Заходи, пов’язані із зазначеною
корекцією, здійснює Служба єдиного часу і
еталонних частот.
Стаття 6. Обчислення часу при
визначенні розпорядку роботи, у сфері
транспорту та зв’язку

42
43

44

45

46

1. Розпорядок роботи органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб, підприємств,
установ і організацій усіх форм власності,
визначається та встановлюється за київським
часом.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-31- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

Назву статті 6 законопроекту викласти в
такій редакції:
"Обчислення
часу
при
визначенні
розпорядку роботи ".
-32- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Народні
депутати
України
члени
Комітету
Відхилено

1. Розпорядок роботи органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб, підприємств,
установ і організацій усіх форм власності,
встановлюється за єдиним українським
часом.

-33- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2), Н.д.
Світлична Ю. О. (р.к. №434), Н.д.
Пивоваров Є. П. (р.к. №376), Н.д. Микиша
Д. С. (р.к. №382), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Яцик Ю. Г.
(р.к. №285), Н.д. Здебський Ю. В. (р.к.
№373), Н.д. Куницький О. О. (р.к. №370),
Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д. Жупанин

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Обчислення годин, хвилин та секунд
протягом календарного року не змінюється,
крім можливого коригування, пов’язаного із
зміною параметрів обертання Землі навколо
власної осі. Заходи, пов’язані з таким
коригуванням, здійснює Служба єдиного часу
і еталонних частот.
Стаття 5. Обчислення часу при
визначенні розпорядку роботи

1. Розпорядок роботи органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності
визначається та встановлюється за київським
часом.
Органи місцевого самоврядування у разі
необхідності можуть рекомендувати час
початку робочого дня для підприємств,
установ та організацій усіх форм власності на
відповідній території.

Враховано редакційно
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Пропозиції та поправки до проекту

47

А. В. (р.к. №106), Н.д. Чорний Д. С. (р.к.
№249)
Частину першу статті 6 доповнити абзацом
другим такого змісту:
"Органи місцевого самоврядування, у разі
необхідності, можуть встановлювати час
початку робочого дня для підприємств,
установ і організацій усіх форм власності на
відповідній території".
-34- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

48

Частину першу статті 6 доповнити абзацом
другим такого змісту:
"Органи місцевого самоврядування, у разі
необхідності, можуть рекомендувати час
початку робочого дня для підприємств,
установ і організацій усіх форм власності на
відповідній території".
-35- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

2. Київський час установлюється та
застосовується як єдиний час за яким
здійснюються звітно-облікові процеси для
єдиної транспортної системи України та
сфери телекомунікацій.

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету

Відхилено

2.
Місцевий
Український
час
установлюється та застосовується як єдиний
час за яким здійснюються звітно-облікові
процеси для єдиної транспортної системи
України та сфери телекомунікацій.
-36- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано частково

49

2.
Єдиний
український
час
застосовується для всіх правовідносин, які
виникають у межах України, та дорівнює
Всесвітньому координаційному часу (UTС)
плюс дві години.
-37- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

50

Частину другу статті 6 викласти в такій
редакції:
"Київський час застосовується для всіх
правовідносин, що виникають у межах
України".
-38- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

3. Обчислення суднового часу в морі
проводиться за міжнародною системою
годинних поясів. Під час перебування суден
на рейдах (у портах) іноземних держав

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Київський час застосовується для всіх
правовідносин, що виникають на території
України.

Народні
депутати
України-члени Комітету

Відхилено

3. Обчислення суднового часу в морі
проводиться за міжнародною системою
годинних
поясів,
встановленою

9
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використовується час, який установлено на
відповідних рейдах (у портах).

Міжнародним бюро з мір і ваг. Під час
перебування суден на рейдах (у портах)
іноземних держав використовується час,
установлений іноземною державою згідно з
правилами міжнародного морського права.
-39- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

51

Частину третю статті 6 законопроекту
виключити, а саме:
"3. Обчислення суднового часу в морі
проводиться за міжнародною системою
годинних поясів. Під час перебування суден
на рейдах (у портах) іноземних держав
використовується час, який установлено на
відповідних рейдах (у портах)."
52
53

54

55

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету

Стаття 7. Поширення інформації про
точний час і календарну дату
1. Служба єдиного часу і еталонних частот
поширює інформацію про точний час і
календарну дату, а також еталонні сигнали
часу та частоти, сигнали синхронізації з
національною шкалою координованого часу
України
UTC (UA)
з
використанням
комп’ютерних
мереж,
наземних
і
супутникових систем зв’язку (в частині
передачі сигналів часу), систем радіозв’язку
(включаючи спеціалізовані радіостанції),
радіомовлення та телебачення (включаючи
супутникове) згідно із зазначеною шкалою.
2. Інформація про точний час і календарну
дату, що поширюється Службою єдиного часу
і еталонних частот, є офіційною, відкритою та
безкоштовною.
3. Особливості поширення інформації про
точний час і календарну дату в період
воєнного чи надзвичайного стану в Україні,
загальної
або
часткової
мобілізації,
оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної
екологічної
ситуації
встановлюються
Кабінетом
Міністрів
України.

-40- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
3. Особливості поширення інформації про
точний час і календарну дату в період
воєнного чи надзвичайного стану в Україні,
загальної
або
часткової
мобілізації,
оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної
екологічної
ситуації
встановлюються згідно із законом про

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Стаття 6. Поширення інформації про
точний час і календарну дату
1. Служба єдиного часу і еталонних частот
поширює інформацію про точний час і
календарну дату, а також еталонні сигнали
часу та частоти, сигнали синхронізації з
національною шкалою координованого часу
України UTC (UA) з використанням
комп’ютерних
мереж,
наземних
і
супутникових систем зв’язку (в частині
передачі сигналів часу), систем радіозв’язку
(включаючи спеціалізовані радіостанції),
радіомовлення та телебачення (включаючи
супутникове)
згідно
із
зазначеною
національною шкалою.
2. Інформація про точний час і календарну
дату, що поширюється Службою єдиного часу
і еталонних частот, є офіційною, відкритою та
безоплатною.
3. Особливості поширення інформації про
точний час і календарну дату в період
воєнного чи надзвичайного стану в Україні,
загальної або
часткової мобілізації,
оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної
екологічної
ситуації
встановлюються згідно із законом про
оголошення воєнного чи надзвичайного стану

10
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оголошення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні, загальної або часткової
мобілізації,
оголошення
окремих
місцевостей
зонами
надзвичайної
екологічної ситуації.
56
57

58

Стаття 8. Право власності на засоби і
об'єкти Служби єдиного часу і еталонних
частот
1. Державні еталони одиниць часу і
частоти, засоби поширення інформації про
точний час і календарну дату, що
забезпечують
функціонування
Служби
єдиного часу і еталонних частот, є державною
власністю України, вилучаються з цивільного
обороту і не підлягають відчуженню.
2. Державні еталони одиниць часу і
частоти мають статус національного еталону,
визначеного
Законом
України
«Про
метрологію та метрологічну діяльність».

в Україні, загальної або часткової мобілізації,
оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної екологічної ситуації.

-41- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету

59

Частину другу статті 8 законопроекту
викласти в такій редакції:
"2. Державні еталони одиниць часу і
частоти отримують статус національного
еталону відповідно до Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність"."
-42- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

60

3. Майно та інші активи, які
перебувають на балансі Служби єдиного
часу і еталонних частот та/або створених
нею юридичних осіб, не підлягають
відчуженню, приватизації або переданню в
оренду (лізинг).
-43- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

Враховано

Статтю 9 законопроекту виключити,
відповідно змінивши подальшу нумерацію
статей.

Народні
депутати
України
члени
Комітету

61

Стаття
9.
Відповідальність
порушення цього закону

за

62

1. Особи, винні в порушенні цього закону,
несуть відповідальність згідно із чинним
законодавством України.
Стаття 10. Прикінцеві положення

63

1. Цей Закон набирає чинності через три

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 7. Право власності на засоби та
об'єкти Служби єдиного часу і еталонних
частот
1. Державні еталони одиниць часу і
частоти, засоби поширення інформації про
точний час і календарну дату, що
забезпечують
функціонування
Служби
єдиного часу і еталонних частот, є державною
власністю України, вилучаються з цивільного
обороту і не підлягають відчуженню.
2. Державні еталони одиниць часу і
частоти отримують статус національного
еталона відповідно до Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність».

Відхилено

Стаття 8. Прикінцеві положення
-44- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,

11
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місяці
з
моменту
оприлюднення.
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його

офіційного
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Висновки, обґрунтування

наступного за днем його опублікування.

У частині 1 статті 10 вилучити слова "через
три місяці".
-45- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці з моменту його офіційного
оприлюднення.
Норми цього Закону щодо скасування
літнього часу починають застосовуватись з
1 жовтня 2021 року.
-46- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

Частину першу статті 10 викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці
з
моменту
його
офіційного
оприлюднення, окрім частини другої статті 5.
Частина друга статті 5 цього Закону
набирає чинності з дати, визначеної
Постановою Кабінету Міністрів України, що
передбачає синхронне припинення переходу
на літній час у країнах Європейського Союзу і
Україні й приймається після консультацій з
уповноваженими органами Європейського
Союзу.
До набрання чинності частиною другою
статті 5 цього Закону в Україні з третьої
години за київським часом останньої неділі
березня до третьої години за київським часом
останньої неділі жовтня діє літній час, який
дорівнює Всесвітньому координованому часу,
збільшеному на три години (UTC+3)».
-47- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування"
-48- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Жупанин А.
В. (р.к. №106), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д.
Куницький О. О. (р.к. №370), Н.д.
Пивоваров Є. П. (р.к. №376), Н.д. Микиша

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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Д. С. (р.к. №382), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Чорний Д. С. (р.к. №249), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
Частину першу статті 10 викласти в такій
редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування".
-49- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

11. Збитки або втрата вигоди (доходу)
фізичних або юридичних осіб, які виникли
внаслідок скасування літнього часу,
покриваються за рахунок Державного
бюджету України. Розмір таких збитків
(втрати вигоди (доходу) визначається
судом або в досудовому порядку.
-50- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

12.

66

2. Кабінету
Міністрів
України
у
двомісячний строк з моменту офіційного
оприлюднення цього Закону розробити
пропозиції про приведення підзаконних
нормативно-правових актів України у
відповідність із цим Законом.

Частина друга статті 4 (щодо
скасування літнього часу) застосовується
для України після скасування дії
Директиви ЄС № 2000/84/EC «Про
запровадження літнього часу» після
отримання відповіді на Обмінний лист
Кабінету Міністрів України, надісланий на
адресу Європейської комісії, щодо такого
скасування та не врахування норм такої
Директиви для визначення єдиного
українського часу в пункті 1 статті 56
Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами (УПС) «Зближення
технічного регулювання, стандартів та
оцінки відповідності.
-51- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня опублікування цього
Закону забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів, а також
нормативно-правових актів міністерств та

Враховано редакційно

2. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої

13
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Редакція, прийнята в першому читанні

інших центральних органів виконавчої
влади у відповідність із цим Законом.
-52- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

67

68

Пропозиції та поправки до проекту

3. Кабінету Міністрів України у 2021 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.

Пункт 2 Прикінцевих положень викласти в
такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом".
-53- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Жупанин А.
В. (р.к. №106), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д.
Куницький О. О. (р.к. №370), Н.д.
Пивоваров Є. П. (р.к. №376), Н.д. Микиша
Д. С. (р.к. №382), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Чорний Д. С. (р.к. №249), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
У частині третій статті 10 цифри "2021"
замінити цифрами "2022".
-54- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
3. Кабінету Міністрів України у 2021 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону та за запитом
Верховної Ради України або будь-якої з
фракцій Верховної Ради України надати
звіт про стан виконання цього Закону.
-55- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

69

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

влади їх нормативно-правових
відповідність із цим Законом.

актів

у

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету

Враховано

3. Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.

Відхилено

Відхилено

Доповнити ст. 10 частиною 4:
4. Запровадити на території України з 28
березня 2021 року київський час шляхом
переведення годинникової стрілки на 30
хвилин вперед.
70

Голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради
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