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вноситься народним депутатом
України
Федієнко О.П. (№ 89)
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про електронні комунікації» щодо
підвищення ефективності організації
роботи постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг в
умовах воєнного стану

____________________________________
_______________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
I. Внести зміни до Закону України «Про
електронні комунікації» від 16 грудня 2020
року № 1089-IX:

Реєстраційний № 7227

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено
Про внесення змін до Закону України
«Про електронні комунікації» щодо
підвищення ефективності організації
роботи постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг в
умовах воєнного стану

Назву законопроекту змінити, виклавши її
в новій редакції, а саме:
"Про внесення змін до Закону України
"Про електронні комунікації" щодо уточнення
деяких питань постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг з
органами державної влади в умовах воєнного
стану"

-2- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Васильєв
І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М. В. (р.к.
№60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик К. О.
(р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281), Н.д.

Враховано

___________________________________
________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л
яє:
I. Внести до Закону України «Про
електронні комунікації» від 16 грудня 2020
року № 1089-IX такі зміни:
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№

9

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв Є. В.
(р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
I. Внести до Закону України «Про
електронні комунікації» від 16 грудня 2020
року № 1089-IX такі зміни:
-3- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Доповнити Законопроект новим пунктом
наступного змісту:
"Доповнити новою статтею 7-1 наступного
змісту:
"Стаття
7-1.
Повноваження
Ради
національної безпеки і оборони у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного
спектра
1. Відповідно до функцій, визначених
Конституцією України, Законом України
"Про Раду національної безпеки і оборони
України" та цим Законом, Рада національної
безпеки і оборони України:
1) координує виконання прийнятих Радою
національної безпеки і оборони України
рішень, введених в дію указами Президента
України, і здійснює поточний контроль
діяльності органів виконавчої влади у сфері
національної безпеки і оборони, подає
Президентові України відповідні висновки та
пропозиції;
2) залучає до аналізу інформації посадових
осіб та фахівців органів виконавчої влади,
державних установ, наукових закладів,
підприємств та організацій усіх форм
власності;
3) ініціює розроблення нормативних актів
та документів з питань національної безпеки і
оборони,
узагальнює
практику
їх
застосування та результати перевірок їх
виконання;
4) координує і контролює переведення
центральних і місцевих органів виконавчої
влади, а також економіки країни на роботу в
умовах воєнного чи надзвичайного стану;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

10

1) частину третю статті 18 доповнити
пунктами 14 та 15 такого змісту:

11

«14)
виконувати
розпорядження
національного центру оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними
мережами України в умовах надзвичайного та
воєнного стану;

Пропозиції та поправки до проекту

5) координує і контролює діяльність
органів місцевого самоврядування в межах
наданих повноважень під час введення
воєнного чи надзвичайного стану;
6) координує та контролює діяльність
органів виконавчої влади по відбиттю
збройної
агресії,
організації
захисту
населення
та
забезпеченню
його
життєдіяльності, охороні життя, здоров'я,
конституційних прав, свобод і законних
інтересів
громадян,
підтриманню
громадського порядку в умовах воєнного та
надзвичайного стану та при виникненні
кризових
ситуацій,
що
загрожують
національній безпеці України;
7) координує і контролює діяльність
органів виконавчої влади з протидії корупції,
забезпечення
громадської
безпеки
та
боротьби
із
злочинністю
з
питань
національної безпеки і оборони.
2. Прийняті рішення вводяться в дію
указами Президента України.
3. Рішення Ради національної безпеки і
оборони України, введені в дію указами
Президента України, є обов'язковими до
виконання органами виконавчої влади.
-4- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Васильєв
І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М. В. (р.к.
№60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик К. О.
(р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281), Н.д.
Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв Є. В.
(р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
1. Частину третю статті 18 доповнити
пунктом 14 такого змісту:
-5- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
Абзац другий пункту 1) розділу І
Законопроекту, яким частина третя статті 18
Закону доповнюється новим пунктом 14,
викласти в новій редакції, а саме:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

1. Частину третю статті 18 доповнити
пунктом 14 такого змісту:

Враховано

«14)
виконувати
розпорядження
національного
центру
оперативнотехнічного
управління
електронними
комунікаційними мережами України в
умовах надзвичайного або воєнного стану
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«14)
виконувати
розпорядження
національного центру оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними
мережами України в умовах надзвичайного та
воєнного
стану
(крім
електронних
комунікаційних мереж, що використовуються
телерадіоорганізаціями відповідно до Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», і
рішення
стосовно
яких
приймаються
Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення);»
ОБГРУНТУВАННЯ: розпорядження НЦУ
не можуть поширюватись на розповсюдження
телерадіопрограм відповідно до Закону
України «Про телебачення і радіомовлення».
Згідно з частиною четвертою статті 37 Закону
про телебачення і радіомовлення, це
повноваження Нацради з питань телебачення
і радіомовлення.
-6- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)
В пункті 1) розділу І Законопроекту, який
частина третя статті 18 доповнюється новими
пунктами, абзац третій (пункт 14) викласти в
новій редакції, а саме:
"14)
виконувати
розпорядження
національного центру оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними
мережами України в умовах надзвичайного та
воєнного стану, виданими в порядку, на
підставі і в межах повноважень, встановлених
цим законом та іншими законами України;"
-7- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д.
Крячко М. В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М.
(р.к. №132), Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124),
Н.д. Рудик К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В.
(р.к. №281), Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89),
Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С.
С. (р.к. №283)
«14)
виконувати
розпорядження
національного центру оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

(крім електронних комунікаційних мереж,
що
використовуються
телерадіоорганізаціями
відповідно
до
Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», рішення щодо яких
приймаються Національною радою України
з питань телебачення і радіомовлення)».

Відхилено

Відхилено
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12

Редакція, прийнята в першому читанні

15) в період дії надзвичайного та воєнного
стану на підставі рішення Ради національної
безпеки і оборони України, яке набрало
чинності в установленому законом порядку,
здійснювати обмеження або припинення
надання електронних комунікаційних послуг і
використання електронних комунікаційних
мереж та інших санкцій у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра, що
відповідають принципам їх застосування.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

мережами України в умовах надзвичайного
або воєнного стану».
-8- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

15) в період дії надзвичайного та воєнного
стану на підставі рішення Ради національної
безпеки і оборони України, яке набрало
чинності в установленому законом порядку,
здійснювати обмеження або припинення
надання електронних комунікаційних послуг і
використання електронних комунікаційних
мереж (крім електронних комунікаційних
мереж, які визначаються та регулюються
Законом України «Про телебачення і
радіомовлення») та інших санкцій у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного
спектра, що відповідають принципам їх
застосування.
-9- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

15) в період дії надзвичайного та воєнного
стану на підставі рішення Ради національної
безпеки і оборони України, яке набрало
чинності в установленому законом порядку,
здійснювати обмеження або припинення
надання електронних комунікаційних послуг і
використання електронних комунікаційних
мереж (крім електронних комунікаційних
мереж, а також послуг, які визначаються та
регулюються
Законом
України
«Про
телебачення і радіомовлення») та інших
санкцій у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра, що відповідають
принципам їх застосування.»;
-10- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Абзац третій пункту 1) розділу І
Законопроекту, яким частина третя статті 18
Закону доповнюється новим пунктом 15,
викласти в новій редакції, а саме:
«15) під час дії надзвичайного або
воєнного стану в Україні або окремих її
місцевостях здійснювати за рішенням Ради
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

національної безпеки і оборони України, яке
набрало чинності в установленому законом
порядку, обмеження або припинення надання
електронних
комунікаційних
послуг,
використання електронних комунікаційних
мереж (крім електронних комунікаційних
мереж, в яких здійснюється мовлення,
передавання телерадіопрограм і надання
програмних послуг відповідно до чинних
ліцензій Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, та відповідних
електронних
комунікаційних
послуг),
вживати інших заходів у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра».
ОБГРУНТУВАННЯ:
обмеження
або
припинення надання ЕКП не повинно
стосуватись діяльності, яка дозволена
державою видачею відповідної ліцензії.
Наприклад, якщо постачальник надає послуги
для потреб мовлення телерадіоорганізації, яка
має відповідну ліцензую, припинення або
обмеження
надання
послуг
повинно
здійснюватися за рішенням Нацради з питань
телебачення і радіомовлення, яка таку
ліцензію видала (частина четверта статті 37
Закону про телебачення і радіомовлення).
-11- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

В пункті 1) розділу І Законопроекту, який
частина третя статті 18 доповнюється новими
пунктами, абзац четвертий (пункт 15)
викласти в новій редакції, а саме:
"15) в період дії надзвичайного або
воєнного стану на підставі рішення Ради
національної безпеки і оборони України, яке
введене в дію в установленому законом
порядку, здійснювати обмеження або
припинення
надання
електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж (крім
електронних комунікаційних послуг та
електронних комунікаційних мереж, які
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

13

надаються та використовуються для цілей
телебачення і радіомовлення) та інших
санкцій у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра, що відповідають
принципам їх застосування, в порядку,
встановленому цим Законом.";
-12- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
Абзац третій пункту 1 Розділу І
законопроекту виключити.
-13- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

14

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом 1-1 наступного змісту:
"2-1) частину четверту статті 18 викласти в
новій редакції, а саме:
4. Частина третя цієї статті містить
вичерпний перелік умов загальної авторизації.
Умови загальної авторизації згідно із
законодавством не включають зобов'язання,
що застосовуються до постачальників
електронних комунікаційних мереж та послуг
в інших сферах. Обмеження і заборони,
встановлені цією статтею Закону, не можуть
застосовуватись, якщо в результаті їх
встановлення будуть обмежені інші види
діяльності, які підлягають ліцензуванню
відповідно до Закону України "Про
ліцензування видів господарської діяльності""
-14- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом 1-2 наступного змісту:
"1-2) статтю 19 доповнити новою
частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Послуги у сфері електронних
комунікацій не можуть надаватись:

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

15

1) юридичним особам, учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарними власниками яких є громадяни
держави, визнаної Україною державою
агресором або державою-окупантом;
2)
юридичним
особам,
учасником
(акціонером,
членом)
або
кінцевим
бенефіціарним власником яких є держава,
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом;
3) особам, які належать або належали до
терористичних організацій;
5) юридичним особам, у яких неможливо
встановити
кінцевого
бенефіціарного
власника;
6)
юридичним
особам,
кінцеві
бенефіціарні власники яких зареєстровані в
офшорних зонах, віднесених до переліку
офшорних зон, затвердженого Кабінетом
Міністрів України;
7) фізичним та юридичним особам,
стосовно яких застосовано спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) відповідно до Закону України «Про
санкції» у вигляді заборони на укладення
правочинів з набуття у власність земельних
ділянок, а також пов’язаним з ними особами;
8) юридичним особам, створеним за
законодавством України, що перебувають під
контролем фізичних та юридичних осіб,
зареєстрованих у державах, включених
Міжнародною групою з протидії відмиванню
брудних грошей (FATF) до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом.».
-15- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

16

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом 1-3 наступного змісту:
“1-3) У Статті 20 слова "через електронну
регуляторну платформу" виключити.
-16- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

17

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом 1-4 наступного змісту:
“1-4) Частину другу статті 20 викласти у
новій редакції:
"2.
Постачальники
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг, які
здійснюють діяльність також в сферах
господарської
діяльності,
інших
ніж
електронні комунікації, здійснюють облік
доходів і витрат у відповідності з
законодавством
про
фінансовий
та
бухгалтерський облік.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які
віднесені до суб’єктів спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності, подають
регуляторну
звітність
з
урахуванням
особливостей визначених законодавством."”
-17- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

18

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“В частині першій статті 21 після слів
"Регуляторний орган," додати слова "при
необхідності,", а слова "а також оновлює їх не
менше ніж раз на рік." замінити на "а також
оновлює їх не менше ніж раз на 3 роки."
-18- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

19

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині другій статті 21 вираз «не
менше ніж на рік» замінити виразом «не
менше ніж раз на три роки.»
-19- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

20

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину другу статті 21 доповнити новим
абзацом наступного змісту:
“Географічні
огляди
проводяться
відповідно до географічних меж ринка
електронних комунікацій.””
-20- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

21

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У пункті 1) частини третьої статті 21 після
слова «охоплення» доповнити словом
«певної».”
-21- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

22

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У абзаці другому пункту 2) частини
другої статті 21 після слів «доступність
відповідних електронних комунікаційних
мереж» додати слова «(в тому числі кабельних
каналізацій електронних комунікаційних
мереж)»;
-22- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

23

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У абзаці другому частини третьої статті
24 після слів «мереж та/або послуг» додати
слова «(в тому числі операторів електронних
комунікацій)».”
-23- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

24

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“В частині сьомій статті 21 слова "на
електронній
регуляторній
платформі"
виключити.
-24- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“В частині третій статті 22 слова "в тому
числі
через
електронну
регуляторну
платформу."
виключити,
слова
"На
електронній регуляторній платформі повинен
бути
оприлюднений"
замінити
на
"Регуляторний орган повинен оприлюднити",
слово "дата" замінити на "дату", а після слів "
розсилки з питань консультацій" додати слова
"на електронній регуляторній платформі.".”

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

25

-25- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

26

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині п’ятій статті 22 слово «п’яти»
замінити словом «тридцяти».”
-26- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

27

2) статтю 22 доповнити
сьомою такого змісту:

частиною

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину шосту статті 22 викласти у такій
редакції:
«6. Регуляторний орган за потреби
взаємодіє з органами державної влади,
іншими державними органами, органами
місцевого самоврядування шляхом:
ініціювання розгляду та участі у розгляді
питань, пов'язаних зі сферами регулювання, у
тому числі підготовки пропозицій щодо
шляхів врегулювання відповідних відносин;
внесення в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України проектів
законів та актів Кабінету Міністрів України;
направлення
проектів
нормативно
правових актів регуляторного органа до
органів державної влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування
для висловлення позиції.
Мотивоване та обґрунтоване відхилення
пропозицій та зауважень органів державної
влади, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування щодо проектів
нормативно-правових актів регуляторного
органа не є перешкодою у прийнятті
відповідних актів.”
-27- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Статтю 22 доповнити частиною
сьомою такого змісту:

11

№

28

29

Редакція, прийнята в першому читанні

«7. В умовах надзвичайного та воєнного
стану консультації з учасниками ринку,
іншими зацікавленими сторонами, що
передбачені цим Законом з метою підготовки
проектів рішень чи інших документів, не
можуть бути меншими ніж три дні, з дати
оприлюднення відповідного проекту, що
підлягає процедурі консультації, про що
зазначається регуляторним органом в
супровідних документах до них.»;

Пропозиції та поправки до проекту

2. Статтю 22 доповнити частиною сьомою
такого змісту:
-28- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
«7. Під час дії воєнного стану період
консультацій з учасниками ринку, іншими
зацікавленими сторонами, передбачених цією
статтею щодо підготовки проектів рішень чи
інших документів, не може становити менше
п’яти днів з дати оприлюднення відповідного
проекту, що підлягає процедурі консультації,
про що регуляторний орган зазначає у
супровідних документах до проекту».
-29- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«7. Під час дії воєнного стану період
консультацій з учасниками ринку, іншими
зацікавленими сторонами, передбачених
цією статтею щодо підготовки проектів
рішень чи інших документів, не може
становити менше п’яти днів з дати
оприлюднення відповідного проекту, що
підлягає процедурі консультації, про що
регуляторний орган зазначає у супровідних
документах до проекту».

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Викласти частину четверту статті 23 у
такій редакції:
«4. Рішення регуляторного органа за
результатами розгляду спору оголошується
негайно після завершення його розгляду.
У разі значної складності рішення, його
текст може бути виготовлений протягом
десяти днів з дня його ухвалення. У такому
разі в день завершення розгляду спору
учасникам
справи
про
позасудове
врегулювання спору повідомляється стислий
зміст прийнятого регуляторним органом
рішення.
Рішення
регуляторного
органа
за
результатами розгляду спору повинно бути
обґрунтованим, тобто містити наведення тих
обставин справи, які мають значення для
правильного вирішення спору та були
встановлені регуляторним органом в ході його

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

30

вирішення, а також містити мотиви прийняття
або відхилення тих аргументів, на які
посилалися учасники справи про позасудове
врегулювання спору.
Рішення
регуляторного
органа
за
результатами розгляду спору в день його
ухвалення (а у разі застосування приписів
абзацу другого частини четвертої цієї статті в
день
складення
тексту
рішення)
оприлюднюється на електронній регуляторній
платформі, а також копія цього рішення
направляється
учасникам
справи
про
позасудове врегулювання спору засобами
поштового зв’язку або за їх заявою вручається
їм за місцезнаходженням регуляторного
органу.
Якщо рішення регуляторного органа за
результатами
розгляду
спору
містить
інформацію з обмеженим доступом, то таке
рішення
підлягає
оприлюдненню
за
виключенням тих положень, які містять
зазначену інформацію.”
-30- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

31

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Частину шосту статті 23 викласти в такій
редакції:
«6. У разі виникнення спору між
постачальниками електронних комунікацій
мереж та/або послуг України та інших країн,
регуляторний орган за спільною заявою таких
постачальників, вживає заходів щодо
сприяння врегулюванню спору згідно з
міжнародними договорами України у
співпраці
з
компетентними
органами
відповідних
країн
та
міжнародними
організаціями.»
-31- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

“Частину першу статті 24 викласти в такій
редакції:
«1. Регуляторний орган встановлює
порядок
розгляду
спорів
між
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг, який
визначає, в тому числі, 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 щодо його
вирішення;
5) порядку повідомлення сторін про
проведення засідань, інших заходів з розгляду
спору;
6) процедури розгляду спорів, в тому числі,
в електронній формі.
Установлений регуляторним органом
порядок
розгляду
спорів
між
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг повинен
належним чином гарантувати реалізацію прав
учасників
справи
про
позасудове
врегулювання спору, передбачених цим
Законом,
Конституцією
України,
міжнародними
договорами,
згоду
на
обов’язковість яких надано Верховною Радою
України,
а
також
іншими
актами
законодавства.
Порядок
розгляду
спорів
повинен
забезпечувати реалізацію принципів і завдань
розгляду спорів, визначених цим Законом, у
том числі забезпечувати доступ громадськості
та представників засобів масової інформації
до розгляду спорів. Доступ громадськості та
представників засобів масової інформації
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може бути обмежено виключно в тих
випадках, коли предметом розгляду є
інформація з обмеженим доступом та
виключно в обсязі, необхідному для захисту
такої інформації.”
-32- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

33

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Статтю 24 доповнити новою частиною 1-1
наступного змісту:
«1-1. Учасниками справи про позасудове
врегулювання спору між постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або
послуг є:
а) заявник – особа, яка в установленому
порядку звернулася до регуляторного органу
із заявою про позасудове врегулювання спору;
б) відповідач – особа, яка за
обґрунтуваннями заявника порушила його
права та/або законні інтереси в сфері
електронних комунікацій та радіочастотного
спектра;
в) зацікавлена особа, яка бере участь у
справі – особа, на права чи обов’язки якої
може вплинути рішення регуляторного органу
по справі.»
-33- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину другу статті 24 викласти в новій
редакції:
“«2.Учасники справи мають право:
1) ознайомлюватись з матеріалами
розгляду спору, робити необхідні виписки та
фотокопії;
2) брати участь в засіданнях регуляторного
органу з розгляду їх справи, надавати
регуляторному органу докази, пояснення,
інші документи щодо предмету спору,
висловлювати свої міркування, пояснення чи
заперечення щодо питань, які виникають в
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ході розгляду 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
органа щодо врегулювання спору;
4) оскаржувати рішення регуляторного
органа до суду;
5) заявляти клопотання про витребування
необхідних доказів в учасників справи та
інших осіб, проведення експертизи, залучення
перекладача, залучення спеціаліста для
надання технічної допомоги при проведенні
окремих дій, а також щодо проведення інших
дій, що є необхідними для всебічного та
своєчасного розгляду спору;
6) здійснювати аудіо та відео фіксацію
розгляду спору регуляторним органом за
допомогою портативних технічних засобів, а з
дозволу посадових осіб регуляторного органа,
що розглядають спір – за допомогою іншого
технічного обладнання;
7) заявляти відвід посадовим особам
регуляторного органа, що здійснюють розгляд
спору, а також експерту, перекладачу та
спеціалісту, у разі наявності в зазначених осіб
конфлікту інтересів, а також у разі наявності
інших
обставин,
що
викликають
обгрунтований сумнів у неупередженості
даних осіб;
8) здійснювати інші права, передбачені
цим Законом та правилами розгляду спорів,
встановленими регуляторним органом.
Відшкодування витрат на проведення
експертизи, залучення експертів, спеціалістів
або перекладачів, покладаються на особу, що
ініціювала проведення таких дій. Після
розгляду спору по суті регуляторний орган в
своєму рішенні визначає, на котру зі сторін
покладаються відповідні витрати в залежності
від наявності чи відсутності факту порушення
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її прав іншою стороною, ступеня вини у
виникненні спору, а також в залежності від
обсягу задоволених вимог.
Заявник має право відмовитися від своїх
вимог. Відповідач вправі визнати заяву.
Сторони можуть закінчити розгляд спору
шляхом укладення мирової угоди, яка
затверджується рішенням регуляторного
органу та підлягає примусовому виконанню в
порядку, встановленому цим законом для
рішення регуляторного органу, прийнятого за
наслідками розгляду спору.
Не може бути затверджена регуляторним
органом така мирова угода, зміст якої
суперечить закону, виходить за межі предмету
спору або повноважень регуляторного органу
щодо вирішення спору, або така, що змінює
(припиняє, породжує, зменшує чи збільшує в
обсязі) права, обов’язки чи свободи особи, яка
не брала участі у вирішенні спору
регуляторним органом.
Сторони при розгляді спору повинні
користуватися
своїми
правами
на
добросовісний та справедливій основі.»”
-34- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину третю статті 24 викласти в новій
редакції:
"3. Заява щодо вирішення спору
залишається без розгляду регуляторним
органом в таких випадках:
1) предмет спору не відноситься до
компетенції регуляторного органа;
2) спір між тими ж сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав
знаходиться на розгляді регуляторного
органа, суду чи третейського суду або
вступило в силу рішення за результатами
такого розгляду спору;
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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, засвідчена копія якого надана до
регуляторного органа;
4) заява щодо врегулювання спору подана
особою, яка не має відповідних повноважень;
5) заява щодо врегулювання спору подана
після закінчення встановленого законом для
відповідного виду вимог строку позовної
давності."”
-35- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

36

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Положення частини четвертої статті 24
викласти в такій редакції:
«4. Регуляторний орган припиняє розгляд
спору, у разі якщо:
1) після початку розгляду спору стали
відомі обставини, зазначені в частині третій
цієї статті;
2) надходження від заявника заяви про
відмову від звернення про врегулювання
спору;
3) укладення сторонами мирової угоди;
4) припинення діяльності суб’єкта
господарювання, який був однією із сторін у
справі.
5) у ході розгляду спору регуляторним
органом не було встановлено порушення прав
чи свобод заявника рішеннями, діями чи
бездіяльністю відповідача.»”
-36- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину пʼяту статті 24 викласти в новій
редакції, а саме:
«5. Регуляторний орган на підставі заяви
заявника по справі приймає рішення про
застосування тимчасових заходів захисту прав
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заявника, відповідно до передбачених цим
Законом повноважень, шляхом видання
припису утриматись від певних дій, заходів,
які можуть ускладнити або унеможливити
виконання рішення щодо врегулювання
спору.
Підставою для застосування тимчасових
заходів захисту прав заявника є наявність
обґрунтованих підстав вважати, що їх
невжиття спричинить істотне ускладнення або
неможливість виконання рішення щодо
врегулювання спору.
Рішення регуляторного органу щодо
застосування тимчасових заходів захисту прав
заявника повинно бути обґрунтованим
відповідно до вимог, встановлених частиною
четвертою статті 26 цього Закону.
Тимчасові заходи захисту прав заявника
діють
протягом
періоду,
визначеного
рішенням регуляторного органа, але не довше,
ніж до набрання чинності рішенням щодо
спору, крім випадків їх скасування чи зміни
регуляторним органом за зверненням будьякої із сторін спору, або в судовому порядку.
Дія тимчасових заходів за рішенням
регуляторного органа може бути продовжена.
Оскарження рішення про застосування
тимчасових заходів захисту прав заявника до
суду не зупиняє набрання ними чинності (за
виключенням випадків вжиття судом заходів
забезпечення
позову
в
порядку,
встановленому процесуальним законом).»”
-37- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину сьому статті 27 викласти в такій
редакції:
«7. Рішення, прийняті регуляторним
органом у ході розгляду спору в межах
повноважень, визначених цим Законом
(зокрема
щодо
витребування
доказів,
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доручення проведення експертизи тощо), є
обов’язковими для сторін спору та інших
суб’єктів, яким вони адресовані.
Рішення, прийняті регуляторним органом
за наслідками позасудового врегулювання
спору, а також рішення про застосування
тимчасових заходів захисту прав заявника, є
виконавчими документами, що підлягають
примусовому
виконанню
в
порядку,
визначеному
Законом
України
«Про
виконавче провадження.»”
-38- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

39

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину першу статті 25 викласти у такій
редакції:
«1. Розміщення на земельних ділянках
об’єктів будівництва, що є частиною
електронних комунікаційних мереж чи їх
інфраструктури здійснюється відповідно до
Земельного кодексу України та Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності».»”
-39- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

40

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину дванадцяту статті 25 викласти в
новій редакції, а саме:
«12. Оператор має право розгорнути свою
мережу
до
точки
доступу
до
внутрішньобудинкової
фізичної
інфраструктури або довести свою мережу до
приміщення абонента, за наявності згоди
абонента та відповідно до технічної
документації.»”
-40- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині тринадцятій статті 25 слово
«показників» замінити словом «параметрів».”
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-41- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

42

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину першу статті 27 доповнити
пунктами 1) та 2) та викласти у редакції:
«1.
Оператор
зобов’язаний
в
установленому
регуляторним
органом
порядку задовольняти обґрунтовані письмові
запити інших операторів з метою розміщення
елементів високошвидкісних мереж на
надання доступу до:
1)
споруд
своєї
електронної
комунікаційної мережі з метою розміщення
елементів високошвидкісних мережі;
2)
фізичної
інфраструктури
своєї
електронної комунікаційної мережі надається
лише для забезпечення надання послуг
міжособистісних електронних комунікацій з
використанням нумерації.»”
-42- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

43

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
В частині другій статті 27 слово «порядок»
замінити на «Порядок».
-43- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

44

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Пункт 7) частини другої статті 27 після
слів «за доступ» доповнити виразом: «та
методику
визначення
мінімального
граничного тарифу на доступ»;”
-44- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

45

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині четвертій статті 27 «фізичної
інфраструктури» виключити;”
-45- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
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“Пункт 1) частини четвертої статті 27
змінити та викласти у редакції:
«1) споруди або фізична інфраструктура
електронних комунікаційних мереж, доступ
до яких запитується, технічно не придатні для
розміщення елементів високошвидкісних
мереж;»”
-46- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

47

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У пункті 5) частини четвертої статті 30
після слів «запланованого оператором»
доповнити словом «рівня»;”
-47- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

48

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Абзац п’ятий частини п’ятої статті 27
викласти у редакції:
«вплив
запитуваного
доступу
на
бізнесплани
оператора,
постачальника
електронних комунікаційних мереж, в тому
числі інвестиції у споруди або фізичну
інфраструктуру електронних комунікаційних
мереж для високошвидкісних мереж»;”
-48- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Доповнити статтю 27 новою частиною
шостою такого змісту:
«6. Регуляторний орган не має права
накладати зобов’язання щодо доступу до
фізичної
інфраструктури
електронних
комунікаційних мереж для розгортання
високошвидкісних мереж:
на операторів електронних комунікацій,
які не надають послуги міжособистісних
електронних комунікацій з використанням
нумерації;
на операторів електронних комунікацій,
для
яких
запровадження
зобов'язань
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49

поставило б під загрозу економічну чи
фінансову життєздатність розгортання нової
мережі, особливо, в сільської місцевості.»”
-49- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

50

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині другій статті 28 після слів
"Оператори мають право" доповнити словами
"на добровільній основі".”
-50- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

51

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У підпункті 1 частини третьої статті 28
слова
"на
електронній
регуляторній
платформі;" замінити на "на веб-сайті
регуляторного органу;".”
-51- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

52

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині п’ятій статті 28 після слів «до їх
інфраструктури» доповнити виразом «або
споруди».”
-52- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину другу статті 30 викласти у такій
редакції:
«2. Оператор, забезпечує надання доступу
до зазначеної у частині першій цієї статті
інформації такими способами:
1) оприлюднення в електронній формі
через єдину точку доступу до інформації про
фізичну
інфраструктуру
електронних
комунікацій на електронній регуляторній
платформі;
2) надання на запит оператора інформації,
відсутньої в єдиній точці доступу до
інформації, про фізичну інфраструктуру
електронних комунікацій.»;”
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53

-53- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

54

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“В частині другій статті 30 слова «одним
або декількома таких способів» замінити на
«такими способами».”
-54- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

55

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У підпункті 1 частини другої статті 30
слова
"на
електронній
регуляторній
платформі;" замінити на "на веб-сайті
регуляторного органу;".”
-55- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

56

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину п’яту статті 30 викласти у такій
редакції:
«5. Вся необхідна інформація про вимоги
законодавства щодо умов і порядку
здійснення робіт із розгортання фізичної
інфраструктури електронних комунікацій,
повинна бути оприлюднена в електронній
формі через єдину точку доступу до
інформації про фізичну інфраструктуру
електронних комунікацій на електронній
регуляторній платформі в порядку, який
встановлює регуляторний орган.»”
-56- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину п’яту статті 30 викласти у такій
редакції:
«5. Вся необхідна інформація про вимоги
законодавства щодо умов і порядку
здійснення робіт із розгортання фізичної
інфраструктури електронних комунікацій,
повинна бути оприлюднена в електронній
формі через єдину точку доступу до
інформації про фізичну інфраструктуру
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57

електронних комунікацій на електронній
регуляторній платформі в порядку, який
встановлює регуляторний орган.»”
-57- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

58

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Статтю 31 доповнити частиною третьою
наступного змісту:
«3.
Постачальники
електронних
комунікаційних
мереж
та/або
послуг
зобов'язані повідомляти компетентні органи,
які відповідають за основи забезпечення
захисту життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства та держави,
національних
інтересів
України
у
кіберпросторі та користувачів послуг про
інциденти кібербезпеки відповідно до
положень Закону України «Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України» у
випадку значного впливу на роботу
електронних телекомунікаційних мереж або
послуг внаслідок кіберінцидентів.».”
-58- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

59

3)
статтю
32 доповнити
восьмою такого змісту:

частиною

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину першу статті 32 викласти в такій
редакції:
«1.
Управління
електронними
комунікаційними
мережами
та
відповідальність за забезпечення їх сталості в
особливий період, в умовах надзвичайного та
воєнного стану покладається на центральний
орган виконавчої влади у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра у
взаємодії з Міністерством оборони України та
Генеральним
штабом
Збройних
Сил
України».”
-59- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3. Статтю 32 доповнити частиною
восьмою такого змісту:
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№

60

61

Редакція, прийнята в першому читанні

«8. Національний центр оперативнотехнічного
управління
електронними
комунікаційними мережами України в умовах
надзвичайного та воєнного стану видає
розпорядження щодо оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними
мережами, які є обов’язковими для виконання
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг.»;

Пропозиції та поправки до проекту

К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
3. Статтю 32 доповнити частиною восьмою
такого змісту:
-60- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д.
Крячко М. В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М.
(р.к. №132), Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124),
Н.д. Рудик К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В.
(р.к. №281), Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89),
Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С.
С. (р.к. №283)
«8. Національний центр оперативнотехнічного
управління
електронними
комунікаційними мережами України в умовах
надзвичайного або воєнного стану видає
розпорядження щодо оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними
мережами, які є обов’язковими для виконання
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг.
-61- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)
Частину восьму, якою пропонується
доповнити статтю 32 Закону України «Про
електронні комунікації», доповнити новими
абзацами такого змісту:
«В умовах надзвичайного та/або воєнного
стану на підставі звернення національного
центру оперативно-технічного управління
електронними комунікаційними мережами
України регуляторний орган може прийняти
рішення щодо виключення з реєстру
постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг, тих постачальників, які
не виконали розпорядження національного
центру оперативно-технічного управління
електронними комунікаційними мережами
України. У цьому випадку припиняється
обмін інформацією з мережами суб’єкта
господарювання, якого виключено з реєстру

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

«8. Національний центр оперативнотехнічного
управління
електронними
комунікаційними мережами України в
умовах надзвичайного або воєнного стану
видає розпорядження щодо оперативнотехнічного
управління
електронними
комунікаційними
мережами,
які
є
обов’язковими
для
виконання
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг.

Враховано редакційно

Під час дії воєнного стану на підставі
звернення
національного
центру
оперативно-технічного
управління
електронними комунікаційними мережами
України регуляторний орган може прийняти
за погодженням з Кабінетом Міністрів
України рішення про виключення з реєстру
постачальників
електронних
комунікаційних мереж та послуг тих
постачальників,
які
не
виконали
розпорядження
національного
центру
оперативно-технічного
управління
електронними комунікаційними мережами
України.
У такому разі припиняється обмін
інформацією
з
мережами
суб’єкта
господарювання, якого виключено з реєстру
постачальників
електронних
комунікаційних мереж та послуг.
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постачальників електронних комунікаційних
мереж та послуг. Розглядаючи можливість
прийняття передбаченого цією статтею
рішення регуляторний орган враховує
необхідність
забезпечення
споживачів
послугами інших постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг. Суб’єкт
господарювання, якого виключено з реєстру
постачальників електронних комунікаційних
мереж та послуг на підставі цієї статті не може
бути включений до зазначеного реєстру
протягом року.»

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Розглядаючи можливість прийняття
рішення про виключення постачальника
електронних комунікаційних мереж та/або
послуг
з
реєстру
постачальників
електронних комунікаційних мереж та
послуг на підставі звернення національного
центру оперативно-технічного управління
електронними комунікаційними мережами
України регуляторний орган враховує
необхідність продовження забезпечення
споживачів
послугами
іншими
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг.
Суб’єкт
господарювання,
якого
виключено з реєстру постачальників
електронних комунікаційних мереж та
послуг на підставі цієї статті, не може бути
включений до зазначеного реєстру протягом
одного року».

62

-62- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

63

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину другу статті 33 викласти у
редакції:
«2.
Взаємоз'єднання
електронних
комунікаційних мереж здійснюється з
дотриманням таких принципів:»”
-63- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

64

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У абзаці першому частини третьої статті
33 слова «обов’язкових вимог до» замінити
словом «типового», слово «встановлює»
замінити словом «затверджує».”
-64- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині шостій статті 33 (за новою
нумерацією) слово «забезпечення» замінити
словом «надання».”
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65

-65- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

66

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину п’яту статті 33 викласти у такій
редакції:
«5. Регуляторний орган має право за
заявою будь-якої із сторін накладати (за
винятком відсутності оператора в реєстрі
постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг, а також відсутності
технічної
можливості
для
здійснення
взаємоз'єднання)
на
постачальника
електронних комунікаційних мереж та/або
послуг (оператора) зобов’язання щодо
взаємоз’єднання їхніх мереж, у випадках коли
це необхідно для забезпечення послуг
міжособистісних електронних комунікацій з
використанням нумерації, в тому числі, у разі
відсутності взаємоз’єднання мереж.».”
-66- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

67

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину другу статті 33 доповнити
пунктом 2-1) такого змісту:
«2-1)
до
споруд
електронної
комунікаційної мережі;»;”
-67- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Доповнити статтю 33 частиною сьомою
такого змісту:
«7. Регуляторний орган не має права
накладати зобов’язання щодо спільного
розташування і використання елементів
інфраструктури:
на операторів електронних комунікацій,
які надають послуги на оптовому ринку
електронних комунікацій;
на операторів електронних комунікацій,
які не надають послуги міжособистісних
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68

електронних комунікацій з використанням
нумерації;
на операторів електронних комунікацій,
для
яких
запровадження
зобов'язань
поставило б під загрозу економічну чи
фінансову життєздатність розгортання нової
мережі, особливо, в сільської місцевості.»
-68- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

69

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину четверту статті 33 викласти у
такій редакції:
«4. Регуляторний орган встановлює
вимоги до процедур надання та отримання
доступу до кабельної каналізації, враховуючи,
в тому числі, забезпечення принципу
недискримінації
щодо
доступу
для
операторів,
постачальників
мереж
електронних комунікацій.»”
-69- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

70

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Пункт 15) частини першої статті 50
змінити та викласти у редакції:
«15)
вимог
цього
Закону
щодо
встановлення
та
експлуатації
радіообладнання, а також щодо зупинення або
тимчасового припинення його експлуатації у
разі отримання повідомлення про створення
радіозавад іншому радіообладнанню чи
радіоелектронним
засобам
або
випромінювальним пристроям спеціальних
користувачів;
-70- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Частину першу статті 51 викласти в такій
редакції:
“1. Суб’єкт господарювання, який має
намір
користуватись
радіочастотним
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71

спектром на засадах індивідуальних прав
звертається до регуляторного органа із заявою
про видачу ліцензії на користування
радіочастотним спектром.”
-71- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

72

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Підпункт 7 частини другої статті 51
викласти у такій редакції:
«7) план освоєння радіочастот із
зазначенням термінів початку та повного
освоєння заявлених смуг радіочастот, а також
термінів задіяння по кожному регіону
території, на якій планується користування
радіочастотами, адрес встановлення РЕЗ та
географічних координат».
-72- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

73

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У пункті 2 частини четвертої статті 51
слова “або не відповідають умовам, що
визначені цим реєстром” виключити.
-73- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Пункт 7) статті 51 викласти у наступній
редакції:
«7. Протягом десяти робочих днів від дати
закінчення
технічної
експертизи,
регуляторний орган приймає рішення про
видачу або про відмову у видачі ліцензії. У
триденний строк після прийняття вказаного
рішення витяг з рішення та рахунок на
внесення
плати
за
видачу
ліцензії
направляється заявнику. У рішенні про видачу
ліцензії може зазначатись попередня оцінка
можливості виконання умов забезпечення
електромагнітної сумісності запланованого
радіообладнання
із
діючим
радіообладнанням, а також інші обмеження
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74

користування радіочастотним спектром у
відповідних смугах радіочастот.»;
-74- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

75

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У частині восьмій статті 51 слова “рахунок
на” замінити словом “лист”.
-75- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

76

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У пункті 2) частини дев’ятої статті 51 слова
«негативні результати технічної експертизи
державного підприємства» замінити словами
«негативні результати технічної експертизи
регуляторного органу».
-76- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

77

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Друге речення частини одинадцятої статті
51 виключити.
-77- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

78

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У другому реченні частини першої статті
52 слово “повинні” замінити словом
“можуть”.
-78- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Пункт 1 та 2 частини першої статті 52
викласти у такій редакції:
“1) початок користування та повного
освоєння радіочастотного спектру, вимоги до
покриття території, можливості передачі чи
надання в користування радіочастотного
спектру відповідно до статті 55 цього Закону;
2) умови або параметри користування
радіочастотним спектром, відповідно до
законодавства, а також, граничні терміни або
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79

інші особливості задіяння радіочастотного
спектра на території, зазначеній у ліцензії,
невиконання яких є підставою для
анулювання ліцензії чи застосування інших
санкцій відповідно до закону;”.
-79- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

80

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Частину третю статті 53 викласти у такій
редакції:
“3. У разі, якщо визначення умов ліцензії
потребує проведення консультацій з метою
з’ясування можливості та доцільності
встановлення певних умов та/або параметрів,
Регуляторний орган повинен проводити
консультації, відповідно до цього Закону,
перед визначенням умов ліцензії на
користування радіочастотним спектром.”.
-80- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

81

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У частині другій статті 53: слова “та щодо
гармонізованого радіочастотного спектра”
виключити; цифру “15” замінити цифрою “5”;
словосполучення “, а для надання послуг
широкосмугового доступу - 20 років, якщо
інший термін не вказаний в заяві
постачальника електронних комунікаційних
мереж та/або послуг” виключити.
-81- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

82

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
В абзаці другому частини другої статті 53
словосполучення “ніж 15 чи 20 років”
замінити словосполученням “ніж 5 років”.
-82- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Останній абзац частини другої статті 53
вилучити.
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83

-83- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

84

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У пункті 3 частини першої статті 54 слова
“(в такому випадку, користувач має бути
повідомлений про неможливість продовження
дії ліцензії не пізніше, ніж за два роки до її
закінчення)” виключити.
-84- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано частково

85

4) частину другу статті 54 доповнити
пунктом 13 такого змісту:

Пункт четвертий розділу І проекту Закону
викласти у такій редакції:
«4) частину другу статті 54 доповнити
пунктом 13 такого змісту:
«13) виключення суб'єкта господарювання
з реєстру постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг в умовах
надзвичайного та воєнного стану.».

«13) виключення суб’єкта господарювання
з реєстру постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг.»;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

4. Частину другу статті 54 доповнити
пунктом 13 такого змісту:

«13)
виключення
суб’єкта
господарювання з реєстру постачальників
електронних комунікаційних мереж та
послуг під час дії воєнного стану».

86

-85- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

87

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Другий абзац частини четвертої статті 55
виключити.
-86- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

88

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У частині першій статті 57 слова “чи його
частиною” виключити.
-87- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

89

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
В абзаці другому пункту 3 частини другої
статті 57 слова “всього терміну” замінити
словами “першого дня”.
-88- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено
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90

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У абзаці п'ятому частини другої статті 57
слова “всього терміну” замінити словами
“першого дня”.
-89- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

91

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Пункт 9 частини другої статті 57 викласти
у такій редакції:
“9) радіочастотний спектр, визначений в
ліцензії, використовуються не в повному
обсязі. У цьому випадку ліцензія має бути за
заявою власника ліцензії переоформлена на
радіочастотний
спектр,
що
фактично
використовується. У разі неподання такої
заяви протягом місяця від інформування
регуляторним
органом
користувача
радіочастотного спектру про встановлений
факт невикористання ним певної частини
спектру, ліцензія може бути анульована;”.
-90- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Статтю 59 викласти в такій редакції:
“Стаття
59.
Вивільнення
або
впорядкування
користування
спектром
(рефармінг спектру)
1.
Вивільнення
або
рефармінг
радіочастотного спектра здійснюється у разі:
1) необхідності підвищення ефективності
користування радіочастотним спектром в
зв'язку із впровадженням нових радіослужб,
радіотехнологій чи категорій користувачів
радіочастотного спектра;
2) гармонізація використання смуг
радіочастот відповідно до європейського
розподілу та/або міжнародних угод України,
ратифікованих згідно з законодавством
України.
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2. Вивільнення або рефармінг спектра
здійснюється відповідно до принципів
-91- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

93

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Абзац другий пункту 3 частини другої
статті 61 виключити.
-92- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

94

Доповнити законопроект новим пунктом
41 наступного змісту:
«41) в частині п’ятій статті 62 після слів
«використання радіообладнання мовлення»
додати слова «обмеження або припинення
надання електронних комунікаційних послуг
для
потреб
мовлення,
використання
електронних
комунікаційних
мереж,
призначених
для
передавання
телерадіопрограм
(багатоканальних
телемереж)»
ОБГРУНТУВАННЯ: з метою чіткішого
розмежування компетенції між органами, які
регулюють надання ЕКП, пропонується в
статті 62 Закону чітко визначити, що
виключно на підставі рішення про
анулювання ліцензії не лише припиняється
використання обладнання (що справедливо
якщо йдеться про телерадіоорганізацію як
власника обладнання), але й припиняється
надання послуг та використання мереж
третіми особами.
-93- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

95

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Статтю 63 виключити
-94- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

96

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
Статтю 64 виключити
-95- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

5. Частину п’яту статті 62 після слів
«використання радіообладнання мовлення»
доповнити словами «обмеження або
припинення
надання
електронних
комунікаційних
послуг
для
потреб
мовлення,
використання
електронних
комунікаційних мереж, призначених для
передавання
телерадіопрограм
(багатоканальних телемереж)».
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98

Редакція, прийнята в першому читанні

5) частину першу статті 78 доповнити
пунктом 7 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У частині шостій статті 72 слово
“календарних” замінити словом “робочих”.
-96- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Пункт п’ятий розділу І проекту Закону
викласти у наступній редакції:
«5) частину першу статті 78 доповнити
пунктом 7 такого змісту:
«7) виключення суб'єкта господарювання
з реєстру постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг в умовах
надзвичайного та воєнного стану.».

«7) виключення суб’єкта господарювання
з реєстру постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг.».

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

6. Частину першу статті 78 доповнити
пунктом 8 такого змісту:

«8)
виключення
суб’єкта
господарювання з реєстру постачальників
електронних комунікаційних мереж та
послуг під час дії воєнного стану».

99

-97- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

100

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину першу статті 81 викласти у
редакції:
“1. Регуляторний орган затверджує
порядок ідентифікації та визначення ринків
певних електронних комунікаційних послуг,
характеристики яких можуть обґрунтовувати
запровадження регуляторних зобов'язань,
передбачених регуляторних зобов'язань,
передбачених статтями 88-93, 95-100 цього
Закону, незалежно від ринків, визначених
відповідно до законодавства про захист
економічної конкуренції.”.
-98- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Абзац другий частини першої статті 82
викласти у такій редакції:
“Проведення аналізу ринку здійснюється
регуляторним
органом
спільно
з
Антимонопольним комітетом України, в
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101

межах його повноважень, визначених
законом.”.
-99- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

102

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині першій статті 83 слово
“домінуючому”
замінити
словом
“домінуванню.”.
-100- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

103

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині другій статті 83 слово
“домінуючому”
замінити
словом
“домінуванню.”.
-101- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

104

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Доповнити статтю 87 новою частиною
такого змісту:
“6. У виняткових обставинах, коли
регуляторний орган вважає, що існує нагальна
необхідність вжити заходів для захисту
конкуренції та захисту інтересів користувачів,
без проведення процедури аналізу, він може
негайно
вжити
пропорційні
заходи
попереднього регулювання. Ці заходи можуть
бути скасовані у будь-який час.”.
-102- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

105

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Виключити підпункт 1 пункту 1 статті 85”
-103- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Абзац третій пункту 2 частини другої
статті 85 викласти в редакції:
“У разі невідповідності типової пропозиції
вимогам цієї статті, регуляторний орган
повинен внести зміни до типової пропозиції у
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106

встановленому ним порядку або зобов'язати
постачальника електронних комунікаційних
мереж із значним ринковим впливом щодо
приведення її у відповідність до вимог цієї
статті.”.
-104- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

107

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину першу статті 87 в кінці речення
доповнити виразом та знаком “, зокрема з
метою недопущення демпінгу.”;
-105- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

108

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Доповнити статтю 87 новою частиною
третьою такого змісту:
“3.Регуляторним органом не може бути
прийнято
рішення
про
накладення
регуляторного зобов'язання з роздільного
бухгалтерського обліку стосовно певних видів
діяльності з взаємоз’єднання мереж та
доступу, до постачальника, у якого річний
оборот менше, ніж 50 млн євро від здійснення
діяльності
у
сфері
електронних
комунікаційних послуг.”.
-106- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

109

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Частину п'яту статті 90 доповнити знаком
та словами “, або якщо на відповідному
роздрібному ринку існують зобов’язання
обмеження цін.”.
-107- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

110

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Підпункти 7-9 частини п'ятої статті 91
вилучити.”.
-108- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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111

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині шостій статті 91 слова та цифри
“одного разу на три роки, або у разі інфляції,
що перевищує 12 відсотків комулятивно”
замінити словами “двох разів за календарний
рік”.
-109- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

112

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У частині шостій статті 91 слова та цифри
“одного разу на три роки, або у разі інфляції,
що перевищує 12 відсотків комулятивно”
замінити словами «двох разів за календарний
рік”.
-110- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

113

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
У частині четвертій статті 93 слово “не”
виключити.
-111- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

114

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Доповнити статтю 94 новою частиною
такого змісту:
“5.
Регуляторний
орган
здійснює
моніторинг
виконання
зобов'язань,
покладених на постачальників електронних
комунікаційних мереж із значним ринковим
впливом. Регуляторний орган має право на
встановлення
строків
виконання
зобов'язань.”.
-112- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

115

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Статтю 99 виключити.”.
-113- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

“Статтю 100 виключити.”.
116

-114- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

117

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Статтю 101 виключити.”.
-115- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

118

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Статтю 102 виключити.”.
-116- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

119

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Статтю 103 виключити.”.
-117- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

120

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Абзац перший частини першої статті 105
викласти у редакції:
“1. До укладення договору про надання
електронних комунікаційних послуг та під час
надання послуг, незалежно від типу чи виду
електронних комунікаційних послуг кінцевий
користувач має право на отримання, а
постачальник зобов'язаний надавати вичерпну
та достовірну інформацію щодо опису умов
такого договору відповідно до правил надання
та отримання електронних комунікаційних
послуг, яка повинна, зокрема, включати:”
-118- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Пункт 6) частини першої статті 105
викласти у редакції:
“6) інформацію про право кінцевих
споживачів, які використовують передплачені
електронні комунікаційні послуги, на
повернення будь-якого залишкового кредиту
у випадках перенесення номера та переходу
до іншого постачальника електронних
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121

комунікаційних послуг, що відбувається за
зверненням цього кінцевого споживача. Така
інформація надається за додатковим запитом
кінцевих споживачів;”
-119- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

122

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“Підпункт 10 пункту 1 статті 105
виключити.”.
-120- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити розділ І Законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
“У пункті 11) частини першої статті 105
цього Закону після слів “споживачам з
інвалідністю” доповнити словами “одним з
доступних способів: у текстовому форматі
та/або у аудіо звуковому форматі”.
123
124

125

126

ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:

ІІ. Прикінцеві положення
-121- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ законопроєкту викласти
в наступній редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності через
десять днів з дня його опублікування”.
-122- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Відхилено

3. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:

У пункті 2 розділу ІІ законопроекту слова
двох місяців” замінити словом “місяця”.
-123- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
3. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
-124- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196)

Враховано

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Пункт 2 розділу ІІ після абзацу першого
доповнити новим абзацом наступногозмісту:
“прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;”
127
128

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.

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.

129

-125- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

130

Прикінцеві положення проекту Закону про
внесення змін до Закону України «Про
електронні комунікації» щодо підвищення
ефективності
організації
роботи
постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг в умовах воєнного стану
доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку,
що прийняті під час надзвичайного та
воєнного стану на виконання вимог (потреб)
національного центру оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними
мережами України до набрання чинності цим
Законом є такими, що набрали чинності з дня
їх опублікування на офіційному веб-сайті
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання
у
сферах
електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та
надання послуг поштового зв’язку.»
-126- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано

Прикінцеві положення проекту Закону про
внесення змін до Закону України «Про
електронні комунікації» щодо підвищення
ефективності
організації
роботи
постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг в умовах воєнного стану

2. Установити, що під час дії воєнного
стану в Україні або окремих її місцевостях
та протягом трьох місяців з дня його
припинення чи скасування постачальникам
електронних комунікаційних мереж та/або
послуг
дозволяється
використовувати
радіообладнання
та
випромінювальні
пристрої, у тому числі ввезені з-за кордону,
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131

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(реєстр. № 7227 від 29.03.2022) доповнити
пунктом 3 такого змісту:
«3. Встановити, що під час дії воєнного
стану в Україні або окремих її місцевостях та
протягом 3 (трьох) місяців з дня його
припинення чи скасування постачальникам
електронних комунікаційних мереж та/або
послуг
дозволяється
використовувати
радіообладнання
та
випромінювальні
пристрої, у тому числі ввезені з-за кордону,
без дотримання вимог, передбачених розділом
Х Закону України «Про електронні
комунікації»,
за
умови
забезпечення
електромагнітної сумісності.»
-127- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

без дотримання вимог, передбачених
розділом Х Закону України «Про електронні
комунікації», за умови забезпечення ними
електромагнітної сумісності.

Відхилено

Доповнити
розділ
ІІ
«Прикінцеві
положення» законопроекту новим пунктом
такого змісту:
«3. Розділ VII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про електронні
довірчі послуги» (Відомості Верховної Ради,
2017 р., № 45, ст.400) доповнити новим
пунктом 61 такого змісту:
«61. Тимчасово, до укладення угоди між
Україною та Європейським Союзом щодо
взаємного визнання електронних довірчих
послуг, як виняток з положень частини першої
статті 38 цього Закону, визнати в Україні:
1) іноземні електронні довірчі послуги, що
надаються
кваліфікованими
надавачами
електронних довірчих послуг в державах –
членах Європейського Союзу та інших
державах – членах Європейської асоціації
вільної торгівлі (далі – європейські
кваліфіковані надавачі);
2) за європейськими кваліфікованими
надавачами статус таких, що прирівнюються
до кваліфікованих надавачів електронних
довірчих послуг згідно з цим Законом;
3)
за
засобами
кваліфікованого
електронного підпису чи печатки, що
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

використовуються
європейськими
кваліфікованими надавачами при наданні
електронних довірчих послуг, статус таких,
що прирівнюються до засобів кваліфікованого
електронного підпису чи печатки згідно з цим
Законом;
4) перелік європейських кваліфікованих
надавачів (List of Trusted Lists (LOTL)),
розміщений у машиночитаній формі на
офіційному сайті Європейської Комісії та
електронні довірчі послуги, які надаються
такими надавачами, частиною Довірчого
списку згідно з цим Законом;
5) що електронний документ, підписаний
кваліфікованим електронним підписом особи,
яка є посадовою особою юридичної особи або
уповноважена на законних підставах діяти від
імені такої юридичної особи, вважається
належним чином підписаним, якщо на такий
документ
накладено
кваліфікований
електронний підпис такої особи як фізичної
особи».
132

Голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради

України

України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Крячко Михайло Валерійович

Апарат Верховної Ради України
№ 04-33/03-2022/72211 від 02.05.2022

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000235A2F00530F9200

Дійсний до: 15.03.2023 0:00:00

44

