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МАКСИМ СТЕПАНОВ:

«Ми хочемо
для ста відсотків
населення забезпечити
доступ до вакцини
від COVID-19
до кінця
2021 року».

Що ефективніші
реформи, то ближче
членство в НАТО
Фото з сайту nato.int

ЦИТАТА ДНЯ

№27 (6895)

Міністр охорони здоров’я про амбітну мету Президента
і уряду щодо імунізації населення

Тарифи врегульовано
до кінця сезону
АКТУАЛЬНО. До кінця опалювального сезону тарифи на
опалення та гарячу воду не зростатимуть. Таку домовленість
закріплено в меморандумі, який підписали міністр розвитку
громад та територій Олексій Чернишов, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, керівництво НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України» й міські голови: Житомирський — Сергій Сухомлин, Київський — Віталій Кличко, Одеський — Геннадій Труханов, Бучанський — Анатолій Федорук. У режимі відеоконференції долучилися очільники Дніпра Борис Філатов, Львова — Андрій
Садовий і Маріуполя — Вадим Бойченко.
«На початку січня ми зробили вісім кроків до розв’язання тарифного питання і встановлення справедливих правил на ринку газу. Разом з міськими головами найбільших міст, урядовою
командою, представниками НКРЕКП та НАК «Нафтогаз» ми
напрацювали оптимальне рішення. І я радий, що було підписано меморандум, у якому зафіксовано обіцянку перед людьми:
тарифи на гарячу воду та опалення не буде підвищено до кінця опалювального сезону», — цитує департамент комунікацій
Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

ЦИФРА ДНЯ

367 000

українців планує вакцинувати влада
на першому етапі реалізації
відповідного національного плану

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч) позитивно оцінив переговори з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем
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ГЕОПОЛІТИКА. Північноатлантичний альянс тримає двері

для України відчиненими і радіє взаємовигідному
партнерству

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 23 квітня 2012 року № 76
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що
не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

встановлені Національним банком України на 10 лютого 2021 року

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам,
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії,
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів
народних депутатів України 28 березня 2021 року
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USD 27.6426
EUR 33.4406
за 1 долар США
за 1 євро

RUB 3.7345
/ AU 50944.21
за 10 рублів

AG 760.45за 1 тройську
PTунцію
32603.06

PD 64268.77
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Що ефективніші реформи, то ближче
членство в НАТО
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

П

рем’єр-міністр Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом у Брюсселі в межах участі у
засіданні Ради асоціації з ЄС, яке
відбудеться завтра. Напередодні
засідання глава українського уряду провів переговори із президентом Європейської ради Шарлем
Мішелем.
Під час цієї зустрічі Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на узгодження з ЄС конкретних часових меж для започаткування процесу всеосяжного огляду
досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС. «Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з
її імплементації — як основу для
тісного зшивання наших економік
і ринків», — цитує слова Прем’єра
департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Він зауважив, що
один із першочергових пріоритетів України — початок діалогу з
оновлення параметрів поглибленої
і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ще Денис
Шмигаль подякував Шарлеві Мішелю та Євросоюзу за підтримку
ініціативи «Кримська платформа»

й висловив сподівання, що ЄС активно долучиться до її установчого саміту, який заплановано провести у серпні в Києві.

Спільні навчання
і боротьба
з пандемією
У Брюсселі Денис Шмигаль відвідав штаб-квартиру НАТО, де поспілкувався з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом. Під час спільної пресконференції генсек НАТО назвав зустріч
з українським Прем’єром конструктивною та насиченою, подякував за відданість принципам євроатлантичної безпеки й участь
українських військових у миротворчих місіях НАТО. Єнс Столтенберг наголосив, що участь України у Програмі розширених можливостей НАТО, яка має на меті посилити оперативну сумісність військ
країн-учасниць із силами Альянсу
і до якої Київ було запрошено торік
у червні, надзвичайно ефективно
допомагає розвитку співпраці нашої країни з Північноатлантичним
альянсом. За приклад такої спів
праці Єнс Столтенберг навів координацію дій НАТО та України у бо-

ротьбі з пандемією коронавірусу,
завдяки якій нашій країні було надано мобільні рентгенівські апарати та засоби індивідуального захисту, а літаки українського підприємства «Антонов» допомагали доправляти необхідні медичні товари
до Чехії та Словаччини.
Усі країни-члени НАТО єдині в
позиції засудження анексії Криму Росією. «Ми наголошуємо, що
Росія має припинити підтримувати бойовиків на сході України
й негайно вивести свої війська з
української території», — заявив
Єнс Столтенберг. Він нагадав, що
НАТО надає практичну підтримку в зміцненні обороноздатності
України. Альянс проводить спільні навчання із ЗСУ, обмінюється
розвідувальною інформацією про
Чорноморський регіон, військові
кораблі НАТО відвідують українські порти, а літаки проводять патрулювання повітряного простору в районі Чорного моря. А допомога НАТО Україні через трастові фонди, спрямована на проєкти
з модернізації командування, логістики і стандартизації, кібернетичної безпеки, перепідготовки й
соціальної адаптації військових,
медичної реабілітації, становить
40 мільйонів євро.

Україна ��������������������
—�������������������
надійний та передбачуваний партнер НАТО, який
прагне приєднатися до Альянсу і продовжує реформи, що дадуть змогу отримати План дій щодо членства в НАТО. Це ключова
короткострокова мета Києва. Про
це під час пресконференції заявив
Денис Шмигаль. А українська сторона співпрацює з Альянсом у боротьбі з російською агресією, зміцненні регіональної безпеки, запобіганні кібератакам. Прем’єр розповів, що під час зустрічі із главою НАТО обговорено підготовку
спільних штабних навчань «Непорушна стійкість», які мають відбутися цього року в Одесі.

Чорне море не опинилося під домінантним впливом однієї країни і щоб свободу навігації там було збережено», — наголосив генсек НАТО.
Єнс Столтенберг не захотів
прямо відповідати на запитання,
коли Альянс запросить Україну
вступити до своїх лав, і намагався уникати конкретних дат. Та він
повторив: двері НАТО відчинені для тих країн, які виявлять бажання приєднатися до нього, зокрема й для України. А щоб якомога швидше вступити в Альянс,
Україна має зосередитися на проведенні реформ: забезпечити демократичний контроль над збройними силами, зміцнити демократичні інституції та подолати корупцію.
«Що ефективніше Україна імплементуватиме ці реформи, то
швидше вона наближатиметься до
членства в НАТО», — наголосив
Єнс Столтенберг.
Увечері після завершення офіційної програми першого дня візиту відбулася вечеря і неформальне відверте спілкування Дениса Шмигаля з євродепутатами від
різних політичних фракцій з неформальної групи «Друзі України» у ЄП.

Зона посиленої уваги
Єнс Столтенберг заявив, що безпека Чорноморського регіону —
один із пріоритетів НАТО, бо «в
цьому регіоні у нас є цінні партнери — Грузія й Україна». В Альянсі відстежують усі маневри Росії, спрямовані на мілітаризацію
окупованого Криму, й у відповідь
«НАТО посилює свою присутність
у регіоні на морі й у повітрі».
«Ми співпрацюємо з Україною
і постійно намагаємося підвищити нашу присутність у регіоні, аби

Як урядовці дослухаються до громадян

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ. Кабінет Міністрів планує започаткувати онлайн-платформу

«ВзаємоДія»

Р

оль публічних консультацій в
ухваленні органами державної влади рішень, особливо під
час втілення ключових реформ,
не варто недооцінювати, а якість
слід поліпшити. З-поміж іншого
це сприятиме розширенню прав
і свобод громадян та розвитку
громадянського суспільства. А
держслужбовцям допоможе знаходити збалансовані підходи.
Учора Рух ЧЕСНО презентував в Укрінформі дослідження
практик проведення публічних
консультацій серед міністерств.
Поки що оцінювали виконання
вимог чинної постанови Кабінету Міністрів, але наголошували
на важливості ухвалення законопроєкту «Про публічні консультації», який Кабмін передав на
розгляд Верховної Ради наприкінці минулого року.

Про розроблення
політик і ухвалення
рішень
Як зазначила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська, за
півтора року уряд провів майже 1600 консультацій із громадськістю. У трійці лідерів за
їх кількістю Міністерство соціальної політики, Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства і Міністерство освіти і науки. Під час
оцінювання брали до уваги використання практик публічних
консультацій із громадянами та
зацікавленими сторонам під час
розроблення політик та ухвалення урядових рішень.
Позитивна тенденція — високий показник деяких міністерств
у врахуванні пропозицій громадян. За даними Руху ЧЕСНО, він

становить понад 40%, а іноді (наприклад, у Міністерства цифрової трансформації та Міністерства енергетики) — понад 60%.
Серед найпоширеніших способів проведення консультацій переважають електронні — їх проводили втричі з половиною частіше, ніж публічні обговорення.
«Є міністерства, які проводять
майже всі консультації саме в
електронній формі. І кількість
електронних консультацій переважала над кількістю живих обговорень ще в період докарантинний», — зауважила Віта Думанська.
Проте
спосіб проведення
е-консультацій потребує вдосконалення, оскільки формат,
який здебільшого використовують міністерства, — надсилання пропозицій на електронну скриньку, що не передбачає
взаємодії та обміну аргумента-

ми. Проблемою залишається неналежне звітування перед громадськістю: 28% міністерств не
публікують звітів або публікують їх лише щодо окремих консультацій, а як 67% міністерств
роблять це, не дотримуючись усталених вимог щодо звітування.
На думку авторів дослідження, ключовою причиною того, що
не готують звітів, може бути відсутність у міністерствах людей,
які відповідають саме за проведення публічних консультацій,
або спеціального працівника,
основні функції котрого — забезпечення консультацій, або ж
навіть відсутність відповідного
підрозділу. А чому важливо публікувати звіти? Бо це передовсім зворотний зв’язок.
Попри наявність механізму ініціювання публічних консультацій громадськістю, підсумки вказують, що фактична роль грома-

дян та організацій громадянського суспільство зводиться здебільшого до участі в консультаціях, що їх ініціюють міністерства,
на противагу активному формуванню порядку денного. Винятки у цій тенденції — кейси консультацій у Міністерстві енергетики, Міністерстві соціальної політики та Міністерстві розвитку
громад та територій.

Сподівання
на майбутній закон

Дослідження (а для нього застосовували
контент-аналіз
офіційних вебсайтів за 2019-й і
першу половину 2020 року, інформаційні запити і глибинні
інтерв’ю) підтвердило тенденції,
які виявляє департамент інформації та взаємодії з громадськістю, а проблемні питання вже почали вирішувати. На цьому, коІнфографіка з сайту cdn.chesno.org

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ментуючи підсумки дослідження, наголосила заступниця директора департаменту інформації та взаємодії з громадськістю,
завідувачка відділу Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія
Окша.
«Удосконалення практики публічних консультацій — один з
урядових пріоритетів. Кабінет
Міністрів сподівається, що парламент розгляне законопроєкт
«Про публічні консультації», що
має закріпити кращі стандарти
у цій сфері. Виявлені проблемні питання також буде вирішено із запровадженням урядової
платформи «ВзаємоДія» та під
час навчань з питань публічних
консультацій для держслужбовців», — повідомила вона.
У демократичних країнах публічні консультації — важливий етап у циклі вироблення публічної політики. Залучення громадян і груп інтересів до вироблення рішень — не просто формальна процедура. Воно має значні переваги для самих організаторів таких консультацій: вища
якість рішень, відображення потреб цільової аудиторії на ранньому етапі розроблення рішень
та формування передумов для
кращого впровадження рішення.
В Україні дискусії щодо залучення громадян тривають давно,
а відповідне регулювання процесу проведення консультацій
закріплено постановою Кабінету Міністрів №996 «Про забезпечення участі громадськості у
формування та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року.
Дослідження проведено у
партнерстві з Національним демократичним інститутом завдяки підтримці британського народу через Фонд розвитку ефективного врядування Сполученого Королівства.

10 лютого 2021 року, середа, № 27
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Харків заговорив українською

СПІЛКУЄМОСЯ! Уже перші дні реалізації положень ст. 30 Закону «Про забезпечення

функціонування української мови як державної» зламали всі стереотипи
про російськомовність міста

П

опри не надто ясну і
доволі морозну дни
ну, 16 січня у Харкові ви
далося провісником вес
ни. Ідеться не про погоду, а
про ті довгоочікувані зру
шення в обов’язковому за
провадженні української
мови у сферу послуг, які
нині увійшли у повсякден
ня харків’ян й усіх україн
ців.
Ранок здивував відві
динами
супермаркету.
Касирка чемно запита
ла, оплачуватиму покупку
готівкою чи банківською
карткою. Українською мо
вою! Щиро кажучи, це
трохи ошелешило. Навіть
подумалося, чи не на рід
ній Полтавщині опинив
ся. Вразило, бо вперше за
більш ніж 40 років життя в
Харкові від персоналу ма
газину почув українську
мову. Так само в цьому
та інших магазинах було й
надалі. А ще в метро, тро
лейбусі, трамваї. Навіть
коли люди зверталися до
продавців чи кондукторів
російською і пропонували
«не напрягаться», ті спіл
кувались українською.

Наслідки
політики
зросійщення
Звісно, не всі надавачі
послуг так стрімко перебу
дувалися на обслуговуван
ня споживачів державною
мовою, але очевидність
неухильного
виконання
30-ї статті мовного зако
ну вже з першого ж дня її
чинності беззаперечна. Ті,
хто стверджує, що пояс
нення цього феномена од
не — дамоклів меч штра
фів, можливо, і мають ра
цію, але тільки частково.
Як зазначив продавець ка
ви на одній із центральних
станцій метрополітену Ва
силь, обслуговування клі
єнта мовою, якою він до
тебе звертається, — це пи
тання внутрішньої куль
тури. Він розповів, що дав
но взяв собі за правило го
ворити з покупцем його
мовою. Можливо, тому бі
ля таких самих кавових
автоматів часто порожньо,
а до Василя черга.
А ще продавець висло
вив думку, що російська
мова у Харкові — це на
бутий стереотип поведін
ки жителів у публічних
місцях. З одного боку, він
укоренився десятиліття
ми упродовж епохи радян
щини, щоб не виокремлю
ватися, з іншого, — далися
взнаки потуги системи до
зросійщення Слобожан
щини, що культивували
певні провладні сили. На
віть у роки незалежності.
Варто лише нагада
ти про антиукраїнські рі
шення Харківської місь
кої, а потім і обласної рад
2006 року про надання ро
сійській мові статусу регі
ональної на території Хар

кова і всієї області. Опо
ру відродженню україн
ської мови і повсюдному її
використанню як держав
ної вистачало і раніше, чи
мало його й нині. Аргумент
вагомий: Харків — спо
конвіків
російськомовне
місто.
І тут поборники «руска
ва язика» або виявляють
власне невігластво, або
кривлять душею. Адже,
як стверджує харківський
мовознавець доктор філо
логічних наук Володимир
Калашник, який упро
довж трьох десятків років
очолював кафедру укра
їнської мови Харківсько
го національного універ
ситету імені В.Н. Каразі
на, за часів українського
класика Григорія КвіткиОснов’яненка Харків був
істинно українським міс
том, яке дало світові бага
то славних імен.
«А зросійщення почало
ся тоді, коли Харків потра
пив під владу царської Ро
сії як губернське, а потім
купецьке місто. Він став,
як писав Антон Чехов,
брудним, без бруківки ря
довим містом у Російській
імперії. Однак і за таких
обставин українська мова
зберігалася», — розпові
дає Володимир Калашник.
Він додає, що у 1920-ті ро
ки, період українського
відродження, Харків був
майже суціль українсько
мовним — з національни
ми школами, часописами,
літературними угрупован
нями й театрами, зокре
ма прославленим «Березо
лем» Леся Курбаса. Та на
прикінці 1920-х — на по
чатку 1930-х років розгор
нувся надуманий, сфаль
шований процес так званої
Спілки визволення Укра
їни, коли було знищено
весь цвіт української нації.

Є всі умови
для розквіту

На думку науковця, яко
юсь мірою можна порівня

Увага: фейки
про штрафи
і провокації!

ти ці періоди відроджен
ня української мови і куль
тури — нинішній і 1920-х,
коли відбувався розквіт
українізації. За його сло
вами, тоді це підтримува
ли, протидію обмежува
ли — на це працювала по
тужна державна машина.
«Добре, що ухвалено
мовний закон, який регу
лює і надає механізми ши
рокого застосування укра
їнської мови. Згідно з його
нормами, нині чи не впер
ше за історію незалежнос
ті зроблено рішучий крок
до використання держав
ної мови.
Це, вважаю, дуже вчас
но, хоч, можливо, його
можна було зробити рані
ше. Колишнім регіоналам,
іншим проросійським си
лам такі кроки держави
не до шмиги. Треба менше
думати про те, щоб не дра
тувати путінський режим
та його прихвоснів, не по
турати антидержавниць
ким силам. Досить бути у
когось на побігеньках, тре
ба бути силою, яка диктує
у своїй країні порядок ден
ний, а не підлаштовувати
ся до чийогось «подоба
ється — не подобається»,
— стверджує Володимир
Калашник.
Він переконаний, що
вважати процес україні
зації насильницьким на
садженням мови, як дех
то пащекує, — повна дур

ниця. А введення штрафів
цілком обґрунтоване. Осо
бливо стосовно тих, хто
зазіхає на державницьку
сутність мовної політики.
Для збереження неза
лежності необхідно, щоб
українська мова була не
лише записана державною
у Конституції, а й вільно
функціонувала у всіх сфе
рах.
«Те, що нині відбуваєть
ся, — законно і в інтересах
України. Це законні кроки
для зміцнення української
державності. Немає мови
— немає Української дер
жави.
Історія знає небагато
прикладів, коли держа
ви користувалися інши
ми, не корінними мовами,
але Україна — це україн
ський етнос і мова — осно
ва української державнос
ті.
Треба,
щоб
устано
ви, чиновники, починаю
чи із Президента, актив
ніше застосовували укра
їнську мову. І не тому, що
так зобов’язує посада і ви
магає закон, а тому, що це
їх внутрішня потреба і пе
реконання», — ділиться
міркуваннями Володимир
Калашник і зазначає, що
нині в Україні є всі умови
для розквіту рідної мови.
Головне, щоб не втручали
ся в цей природний процес
відродження антиукраїн
ські сили.

Стверджувати, що на
Харківщині виконання по
ложень статті 30 Закону
України «Про забезпечен
ня функціонування укра
їнської мови як держав
ної» в сфері обслугову
вання проходить без жод
ної задирки, звісно, було
б необ’єктивно. Бо де-де, а
на Слобожанщині ще чи
мало деструктивних сил,
які стають упоперек до
роги українізації суспіль
ства. Якщо одні заявля
ють, що «принципіально»
говоритимуть російською,
бо так їм хочеться, то ін
ші цілеспрямовано і не без
сусідської вказівки дис
кредитують процес упро
вадження положень зако
ну про мову.
До служби уповноваже
ного із захисту державної
мови, як розповіла «Уря
довому кур’єру» праців
ниця секретаріату омбуд
смена Тетяна Гайдар, над
ходить багато звернень і
телефоном, і в електрон
ному вигляді зокрема і з
Харківської області. За її
словами, люди нарікають,
що з ними відмовляють
ся спілкуватись україн
ською, певні сили створю
ють прецеденти, провока
ції.
За інформацією омбуд
смена Тараса Креміня, роз
міщеною в Facebook, на по
чаток лютого до уповнова
женого із захисту держав
ної мови надійшло 407 скарг
і звернень. 15 із них — з
Харківської області. Це, як
на мене, має не засмучува
ти, а навпаки. Люди не бай
дужі до реалізації мовного
закону. Їм це болить, їм це
потрібно. І свідчення такої
небайдужості — не лише
офіційні звернення до ом
будсмена, а й численні обго
ворення та дискусії, що ви
никають просто на вулиці
чи в транспорті.
Фото з сайту vecherniy.kharkov.ua

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Харків’яни зробили заяву і розповсюдили мережею ролик про підтримку української мови як державної

…Біля школи, куди від
вів уранці онука, став
свідком розповіді одного
з батьків про мовну істо
рію, що сталася на вокза
лі. Молодик розказав, як
звернувся до касирки ро
сійською, щоб придбати
квиток. Дівчина відповіла
українською і пояснила,
коли вирушатиме потяг і з
якої платформи.
«Я попросив її перейти
на російську мову, бо ме
ні так зручніше, і вона по
вторила все це російською.
Тут із-за спини вийшов
прикостюмлений чоловік і
запропонував мені склас
ти скаргу на касирку за об
слуговування російською
мовою. Показав якесь по
свідчення, назвався упо
вноваженим мовного ом
будсмена і пригрозив ка
сирці штрафом. Я обурив
ся, бо ж сам попросив спіл
куватися російською», —
збуджено розповідав чо
ловік.
Та, за словами оповіда
ча, незнайомець став на
полягати і вже почав щось
писати на якомусь блан
кові. З підтримкою черги
відтіснили цього контро
лера від віконця каси, але
той, розмахуючи бланка
ми, шмигнув до службово
го входу. Люди, звісно бу
ли обурені: за що ж дівчи
ну штрафувати аж на 3500
гривень?
Цю історію переповів
Тетяні Гайдар, запитую
чи, чи й справді служба
омбудсмена проводить та
кі перевірки.
«Представники
упо
вноваженого
передба
чені, і вони запрацюють
у регіонах, але їх ще не
має. Ні уповноважений,
ні його служба штрафів
не накладає. Лякалки про
штрафи — це розповсю
джені фейки. Ніхто не
штрафує громадян Укра
їни», — пояснила праців
ниця секретаріату упо
вноваженого із захисту
державної мови.
То що ж це було? Но
вий різновид шахрайства
чи цілеспрямована прово
кація, щоб викликати не
вдоволення людей? На це
запитання можуть відпо
вісти лише правоохорон
ці. Проте уповноважений
із захисту державної мо
ви Тарас Кремінь в одному
з інтерв’ю сказав, що певні
персони вкладають кошти
в цю кампанію, аби посіяти
паніку і невдоволення, по
ширювати перекручення
розуміння закону.
Тетяна Гайдар наголо
сила, що коли люди отри
мують інформацію лише з
певних каналів, друкова
них ЗМІ, то повної карти
ни знати не можуть. Тре
ба вести роз’яснювальну,
інформаційну роботу. Ли
ше небайдужість суспіль
ства, кожного громадяни
на України та свідома на
полеглива політика дер
жави спроможні втілити
в життя положення зако
нодавства про українську
мову.
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СОЦІУМ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 1 лютого 2021 року
«Про застосування секторальних спеціальних
економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою
України рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року
«Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» у порядку, визначеному частиною другою
статті 5 Закону України «Про санкції».
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 лютого 2021 року
№ 41/2021
Введено в дію
Указом Президента України
від 1 лютого 2021 року № 41/2021
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 1 лютого 2021 року
Про застосування секторальних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа
У зв’язку з недружніми діями Республіки Нікарагуа, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній
безпеці України, відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про санкції»
Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:
1. Підтримати пропозиції Кабінету Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 1271-р).
2. Застосувати строком на п’ять років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Республіки Нікарагуа:
1) обмеження торговельних операцій із товарами груп 08, 09 і 24 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки з підприємствами-резидентами;
2) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій у Республіку Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і
вкладах на території Республіки Нікарагуа;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з Республіки Нікарагуа чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа;
7) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент Республіки Нікарагуа;
8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою зовнішньої розвідки України,
Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності
секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до
Республіки Нікарагуа, передбачених пунктом 2 цього рішення.
4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав про застосування санкцій.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2021 р. № 85
Київ

Про внесення змін в додаток до
постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 209

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня
2020 р. № 209 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту плану оборони України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 894), виклавши його в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 209
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 85)
СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення
проекту плану оборони України
Міністр оборони, голова Міжвідомчої робочої групи
Міністр внутрішніх справ, заступник голови Міжвідомчої робочої групи
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Міжвідомчої робочої групи
Перший заступник Міністра оборони, заступник голови Міжвідомчої робочої групи
Міністр енергетики
Міністр інфраструктури
Міністр культури та інформаційної політики
Міністр юстиції
Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості
Перший заступник Міністра закордонних справ
Перший заступник Міністра фінансів
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за
згодою)
Головнокомандувач Збройних Сил (за згодою)
Начальник Генерального штабу Збройних Сил (за згодою)
Командувач Національної гвардії (за згодою)
Голова Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Голова Держспецзв’язку
Начальник Управління державної охорони (за згодою)
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил (за згодою)
Заступник Голови Національної поліції (відповідно до розподілу обов’язків)
Заступник Голови Національного банку (за згодою)
Директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони
Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби
Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС
Начальник Департаменту військової контррозвідки СБУ (за згодою)
Незалежні експерти (за згодою), представники установ (за згодою), заінтересованих центральних органів виконавчої влади, органів військового управління та органів
управління інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів (за згодою), державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями (за згодою).

Коли Миколаїв стане
екологічним містом?

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. Південь України в умовах глобальних змін

клімату потерпає від проблем із довкіллям

Фото надав автор

ДОКУМЕНТИ

Ольга ПОНОМАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»

Б

рак у південному обласному центрі чітко визначеної, продуманої та прописаної екологічної політики
призводить до того, що проблеми довкілля та безпечного існування загострюються. Місцевість, яка мала б приваблювати туристів і радувати жителів, щороку потерпає від забруднення атмосферного повітря і водойм, знищення зелених насаджень, наявності
підприємств зі шкідливим
виробництвом, нестачі цивілізованого підходу до поводження з відходами. До всіх
цих давніх проблем додаються нові, пов’язані із глобальними змінами клімату.
Чи впорається міська влада із новими викликами сучасності?

Чисте чи не
чисте повітря?

Про брак екологічної політики та сучасного моніторингу довкілля заявляють
екологи, науковці, громадські активісти, окремі депутати Миколаївської міської
ради. Одна з активісток навіть назвала Миколаїв «біологічною провінцією», маючи на увазі, що життя і стосунки з довкіллям перебувають в обласному центрі на
провінційному рівні. Можливо, і грубувато, зате чесно.
Чого вартий лише «Екологічний паспорт міста»,
який хоч і був чинним торік у жовтні, його розробляли років з десять тому. Він
не враховує змін, що відбуваються занадто швидко. Наприклад, у документі йдеться, що Миколаїв не
належить до міст із високим
рівнем забруднення атмосферного повітря. Місто насправді не потерпає від підприємств хімічної чи вугільної промисловості, бо їх немає. Проте крім 211 офіційно зареєстрованих стаціонарних екологічно небезпечних підприємств найбільшу загрозу створюють
не вони, а транспорт, кількість якого невпинно зростає. Викиди в атмосферу із транспортних джерел
утричі, а інколи і вчетверо
перевищують обсяги викидів зі стаціонарних джерел.
За даними депутатів Миколаївської міської ради, які
детально вивчали проблему
забруднення повітря транзитним транспортом і переймаються питаннями довкілля, щодоби містом проходить 20—25 тисяч одиниць транспорту. Єдиний
спосіб поліпшення стану повітря — виведення транзитного транспорту за межі міста. На жаль, досі ніхто цим
всерйоз не переймався. Втім
завдяки ініціативі депутатів
і розумінню іноземних партнерів на рівні українського
уряду було ухвалено масштабний проєкт будівництва
мостового переходу через

Заради прокладання тротуарної плитки у сквері зрубали дуби

річку Південний Буг. Інвестором виступає уряд Японії,
і наступного року заплановано розпочати його спорудження.
Слід збудувати об’їзну
автомобільну дорогу до Корабельного району, де розташовано кілька портів,
і паралельно залізничну
розв’язку. Окремо необхідно облаштувати майданчики для відстою великовантажного транспорту за
межами Миколаєва. Лише
тоді можна розвантажити
місто від транзитного транспорту, отже, й поліпшити
стан атмосферного повітря.

Зберегти зелені
насадження

Миколаївська громадська
діячка еколог Антоніна Галкіна переконана, що принципова проблема міста — це
збільшення транспортного потоку з катастрофічним
зменшенням зелених насаджень.
«Я об’єднала б їх в одну
проблему, — каже активістка. — За генпланом міста,
об’їзну дорогу було передбачено ще на початку 2000-х.
Чому ж досі її немає навіть у
намірах, слід запитати міську владу. Як і немає ні плану зонування міста, ні концепції розвитку Миколаєва.
А саме ці документи мали б
стати основою втілення екологічної політики».
Пані Антоніна вважає, що
кричуща проблема міста —
брак інвентаризації зелених насаджень. Ще 2006 року ухвалено Правила утримання зелених насаджень
у населених пунктах України, але миколаївська місцева влада грошей на їхнє
втілення не знайшла. З цієї
причини відбувається свавілля. Дерева начебто кронують, а деякі безпідставно
вирубують. Ніхто не знає,
скільки саме зелених насаджень припадає на одного
містянина. Комунальники
працюють на власний розсуд. Днями у сквері «Миколаївський» співробітники департаменту ЖКГ спиляли здорові міцні дуби. І це
для того, щоб облаштувати і вкласти на місці, де росли красені-дуби, тротуарну плитку. Невже не можна
було знайти інше місце для
доріжок?
У тому, що в місті має бути програма поводження із

зеленими насадженнями,
переконаний і депутат Владислав Чайка. Він підтримує думку Антоніни Галкіної із приводу обов’язкової
інвентаризації всіх дерев.
«Це лише з висоти пташиного польоту наше місто навесні та влітку зелене
і привабливе, — зазначає
він. — Насправді його прикрашають 50—60-річні тополі, здебільшого аварійні
та небезпечні для здоров’я
алергійні платани. Має бути окрема міська програма,
яка передбачала б і збереження дерев, і поступове їхнє омолодження».
Розробляти
програми
екологічного спрямування
мала б комісія міської ради з екології. Але вже друге скликання таку комісію
не створюють. Питання довкілля зараховують до земельних,
архітектурних,
містобудівних. Про те, що
суперечності інтересів очевидні, заявляють представники громадських організацій та екологи.
«Земельна та екологічна
комісії мають різні функції
та призначення, — переконана Антоніна Галкіна. —
Ходила в цю комісію в минулому скликанні. Переконалася, що депутати просто
не розуміли своїх завдань.
Ніхто і не згадував, що комісія екологічна. Там вирішували питання розміщення якихось об’єктів на території зелених зон. Екологічна комісія повинна працювати окремо, займатися
принциповими екологічними проблемами Миколаєва,
розробляти відповідні програми».
Під час затвердження регламенту міської ради з десяток екологічних організацій місцевого та всеукраїнського рівнів звернулися до депутатів з вимогоюпроханням створити окрему екологічну комісію. Вони записали відеозвернення. Одна з ініціаторок координаторка ГО «Місто сонця» Наталія Ришкова оприлюднила загальну вимогу:
«Ми повинні усвідомити, що
здоров’я людей залежить
від стану навколишнього середовища. Ми не маємо права нехтувати питаннями забруднення та нищення довкілля і забувати, що живемо в умовах кліматичної
кризи. Необхідно створити окрему депутатську ко-

місію з екологічних питань
при міськраді із представниками кожної депутатської фракції».
На жаль, голосу небайдужих не почули. Однак громадськість за підтримки
активних містян наступає.
Одна з останніх перемог —
підприємству-забруднювачу «Екотранс» не надали у
власність земельну ділянку. Питання розглядатимуть лише з урахуванням
думки громадськості. Це перемога здорового глузду над
амбіціями підприємства-забруднювача.

Чи можливі
компроміси?

У тому, що Миколаїв та
його житлові масиви потерпають від отруєння потужних підприємств, сумнівів немає. Про це вже писав
«УК» у статті від 20 жовтня
2020 року. Тоді ми пообіцяли, що стежитимемо за перебігом подій.
За час, що минув, містяни згуртувалися й заявили
про свої претензії до заводу
«Екотранс». До жителів мікрорайонів Ліски та Намив
долучилися інші небайдужі
миколаївці. Їх почула влада
й навіть пообіцяла знайти
управу на подібні підприємства. Власники пообіцяли і фільтри змінити, і шумопоглинальне обладнання встановити, і поводитися коректно.
Проте «Екотранс» — не
єдине підприємство, що
отруює повітря й життя миколаївців. Є «Бунге», сморід
якого відчувають жителі іншого мікрорайону. Є Миколаївський глиноземний завод, який постійно своїм
червоним шламом покриває місцевість навкруги. Є
ще 211 підприємств, визнані екологічно небезпечними.
Нехай би собі й надалі
працювали, аби лише дотримувалися умов безпечного сусідства з житловими масивами й не шкодили довкіллю. Завжди є
варіанти для компромісів. Зобов’язати поставити
на всі підприємства фільтри та особливе обладнання. Контролювати викиди.
Встановити екологічний моніторинг. Здійснювати постійний громадський конт
роль. І мати відповідальність за місце і місто, де ти
живеш і ростуть твої діти.
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ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про електронні комунікації

Цей Закон визначає правові та організаційні основи державної політики у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра, а також права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у відповідній діяльності
або користуються електронними комунікаційними послугами.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на відносини у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра щодо надання та отримання електронних комунікаційних послуг, постачання та доступу до електронних комунікаційних мереж, забезпечення конкуренції на ринках електронних комунікацій, а також щодо користування
радіочастотним спектром, ресурсами нумерації та захисту прав користувачів послуг.
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з:
електронними комунікаційними мережами, що не мають взаємоз’єднання з електронними комунікаційними мережами загального користування (крім відносин у
сфері радіочастотного спектра);
регулюванням аудіовізуальної політики, аналізом змісту та редагуванням інформації, що передається за допомогою електронних комунікаційних мереж загального
користування, надання споживачам програмних послуг;
взаємоз’єднанням, розподілом ресурсів, маршрутизацією та транзитом трафіка
у мережі Інтернет, що регламентуються документами міжнародних організацій, крім
організацій, зареєстрованих на території держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами.
Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) абонент — кінцевий користувач, який отримує електронні комунікаційні послуги на умовах договору, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг;
2) абонентна плата — фіксований платіж, який може встановлювати постачальник електронних комунікаційних послуг для абонента за доступ на постійній основі
до електронних комунікаційних послуг незалежно від факту їх отримання;
3) абонентська лінія електронної комунікаційної мережі (далі — абонентська лінія) — складова частина електронної комунікаційної мережі, що з’єднує кінцеве (термінальне) обладнання з електронною комунікаційною мережею;
4) автоматизована інформаційна система управління радіочастотним спектром —
система надання, збирання, накопичення, захисту, обліку, обробки та використання інформації, що дає змогу здійснювати заходи щодо радіочастотного планування, оцінки електромагнітної сумісності, здійснення присвоєнь радіочастот та радіочастотного моніторингу;
5) адреса мережі Інтернет — визначений чинними в мережі Інтернет міжнародними стандартами символьний та/або цифровий ідентифікатор;
6) адресний простір мережі Інтернет — сукупність адрес мережі Інтернет;
7) безпека мереж і послуг — здатність електронних комунікаційних мереж і послуг протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності таких мереж і послуг, а також даних, що зберігаються, передаються чи обробляються, та пов’язаних із ними послуг, що надаються або доступ до яких здійснюється через електронні комунікаційні мережі чи послуги;
8) вартість пакета послуг — плата, що встановлюється за користування пакетом
послуг протягом часу, визначеного тарифним планом, та може бути незалежна від
фактичного обсягу споживання електронних комунікаційних послуг, визначеного пакетом послуг;
9) взаємоз’єднання мереж — тип доступу, що реалізується між постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг (операторами) шляхом фізичного
та/або логічного з’єднання електронних комунікаційних мереж з метою забезпечення
користувачу послуг одного постачальника електронних комунікаційних мереж та/або
послуг (оператора) підтримувати зв’язок з користувачем послуг іншого постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператора), або для забезпечення доступу до послуг, що надаються іншими суб’єктами господарювання, які мають доступ до відповідної мережі;
10) виділення смуг радіочастот — запис у Плані розподілу і користування радіочастотним спектром України визначеної смуги радіочастот для користування однією
або більше радіотехнологіями за певних умов, а також для встановлення категорії користувачів зазначених технологій;
11) виклик — процес з’єднання за допомогою електронної комунікаційної мережі,
що дає змогу здійснення двосторонніх голосових електронних комунікацій;
12) вимірювання параметрів радіообладнання, випромінювального пристрою, радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою спеціального призначення
— частина приймальних та/або натурних випробувань на місці експлуатації радіообладнання, випромінювального пристрою, радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою спеціального призначення, під час проведення яких здійснюється експериментальне визначення відповідності їх параметрів розрахунку електромагнітної сумісності або присвоєнню радіочастоти;
13) випромінювальний пристрій — технічний пристрій, що випромінює електромагнітну енергію у навколишній простір, використовується для виробничих,
наукових, медичних, військових, промислових, побутових потреб (крім потреб
радіозв’язку) та який не є радіообладнанням;
14) високошвидкісна мережа — електронна комунікаційна мережа, здатна забезпечувати надання послуг широкосмугового доступу із швидкістю не менше за встановлену законодавством;
15) віртуальна електронна комунікаційна мережа — електронна комунікаційна
мережа оператора, призначена для надання власних електронних комунікаційних послуг, що функціонує на умовах договору користування електронною комунікаційною
мережею або її окремими складовими іншого оператора;
16) вторинний розподіл ресурсу нумерації — розподіл ресурсу нумерації постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг користувачам послуг
або іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
17) гармонізований радіочастотний спектр — смуги або номінали радіочастот,
технічні та експлуатаційні умови користування якими в Україні гармонізовані із вимогами, нормами і правилами Європейського Союзу щодо користування радіочастотним спектром;
18) географічний номер — номер з національного плану нумерації, частина цифрової структури якого містить географічну ознаку, що використовується для маршрутизації викликів до фізичного розташування кінцевої точки мережі;
19) географічні межі ринку електронних комунікацій — територія або сукупність
територій, на яких існує попит і пропозиція на певний вид електронних комунікаційних послуг, умови конкуренції значною мірою є однорідними та які можна вирізнити від суміжних територій, оскільки умови конкуренції на них суттєво відрізняються;
20) дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки, технічними та програмними засобами;
21) дозвіл на користування ресурсом нумерації — право на користування, надане
шляхом первинного розподілу національного ресурсу нумерації на певній території
та/або в електронній комунікаційній мережі протягом визначеного строку;
22) домен — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, що має
унікальну назву (доменне ім’я), що її ідентифікує, обслуговується групою серверів
доменних імен та централізовано адмініструється;
23) доступ — надання відповідно до цього Закону права та можливості доступу
до електронних комунікаційних мереж, інфраструктури, засобів та/або послуг іншим
постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою надання
ними електронних комунікаційних мереж та/або послуг, у тому числі для розповсюдження програм телерадіомовлення;
24) електромагнітна сумісність — здатність радіообладнання, випромінювальних
пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального
призначення функціонувати одночасно, з обумовленою якістю в реальних умовах
експлуатації і не створювати радіозавад іншому радіообладнанню, випромінювальним пристроям, радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям спеціального призначення;
25) електронна комунікаційна мережа — комплекс технічних засобів електронних
комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг;
26) електронна комунікаційна мережа загального користування — електронна комунікаційна мережа, доступ до якої відкритий для всіх кінцевих користувачів послуг;
27) електронна комунікаційна послуга — послуга, що полягає в прийманні та/або
передачі інформації через електронні комунікаційні мережі, крім послуг з редакційним контролем змісту інформації, що передається за допомогою електронних комунікаційних мереж і послуг;
28) електронна комунікація (телекомунікація) — передавання та/або приймання
інформації незалежно від її типу або виду у вигляді електромагнітних сигналів за допомогою технічних засобів електронних комунікацій;
29) ефективне користування радіочастотним спектром — стан користування радіочастотним спектром, що відповідає критеріям, встановленим відповідно до законодавства;
30) забезпечення електромагнітної сумісності — сукупність організаційно-технічних заходів, що проводяться з метою забезпечення сумісного користування радіочастотним спектром, зменшення або виключення впливу радіозавад між радіообладнанням, випромінювальними пристроями, радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями спеціального призначення;
31) задіяне присвоєння радіочастоти — присвоєння радіочастоти для відповідного радіообладнання, випромінювального пристрою, радіоелектронного засобу та ви-

промінювального пристрою спеціального призначення, введеного в експлуатацію у
визначеному законодавством порядку;
32) заплановане присвоєння радіочастоти — присвоєння радіочастоти для відповідного радіообладнання, випромінювального пристрою, радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою спеціального призначення, для якого процедура
розрахунку електромагнітної сумісності виконана з позитивним результатом;
33) заявлене присвоєння радіочастоти — присвоєння радіочастоти для відповідного радіообладнання, випромінювального пристрою, радіоелектронного засобу та
випромінювального пристрою спеціального призначення, для якого розпочата процедура розрахунку електромагнітної сумісності;
34) з’єднання — встановлення зв’язку між кінцевим (термінальним) обладнанням
для обміну інформацією;
35) зона нумерації — частина території, в межах якої ресурси нумерації фіксованого голосового зв’язку мають однаковий код мережі і єдиний формат номерів, що
визначаються національним планом нумерації;
36) інструментальна оцінка параметрів випромінювання — визначення з використанням засобів технічного контролю значень параметрів електромагнітних випромінювань, що створюються радіообладнанням, випромінювальними пристроями, радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями спеціального призначення;
37) інформація про місцезнаходження абонента, який здійснює виклик, — оброблені у мережі мобільного зв’язку дані, отримані від мережевої інфраструктури
або мобільного кінцевого (термінального) обладнання, із зазначенням місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв’язку — даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі;
38) інфраструктура електронних комунікаційних мереж — технічні засоби та/або
споруди електронних комунікаційних мереж (елементи інфраструктури електронних
комунікаційних мереж);
39) кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж — обладнання та
споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування
кабелів електронних комунікаційних мереж, що включають, зокрема, трубопроводи
(канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних
шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання;
40) канал кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж — окремо виділені місця обмеженої ємності в інфраструктурі кабельної каналізації електронних
комунікаційних мереж, призначені для прокладання кабелів електронних комунікацій;
41) кінцеве (термінальне) обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з
кінцевим пунктом електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу
до електронних комунікаційних послуг;
42) кінцевий користувач послуг — користувач послуг, який не надає електронних
комунікаційних послуг;
43) кінцевий пункт мережі — фізична точка, в якій кінцевому користувачу надається доступ до загальнодоступної електронної комунікаційної мережі, і яка у випадку мереж, що включають комутацію або маршрутизацію, визначається за певною мережевою адресою;
44) конверсія радіочастотного спектра — комплекс заходів, робіт, що передбачає
зміну радіослужб та/або радіотехнологій чи категорій користувачів радіочастотного спектра для подальшого користування певною смугою або смугами радіочастот;
45) користування радіочастотним спектром — діяльність, пов’язана із експлуатацією радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що випромінюють та/або
приймають електромагнітну енергію в межах радіочастотного спектра;
46) користувач електронних комунікаційних послуг (далі — користувач послуг) —
юридична або фізична особа, або фізична особа — підприємець, яка користується
або замовляє електронну комунікаційну послугу;
47) користувач радіочастотного спектра — юридична або фізична особа, або фізична особа — підприємець, яка користується радіочастотним спектром;
48) користувач ресурсу нумерації — юридична або фізична особа, або фізична
особа — підприємець, яка користується ресурсом нумерації;
49) лінія електронних комунікаційних мереж (лінія зв’язку) — елемент інфраструктури електронної комунікаційної мережі, що створює середовище розповсюдження електромагнітних сигналів по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між технічними засобами електронних комунікацій, призначеними для передавання та/або приймання електромагнітних сигналів, та/або кінцевим обладнанням;
50) ліцензія на користування радіочастотним спектром — право суб’єкта господарювання на користування певними смугами (смугою) радіочастот на індивідуальних
засадах у ліцензованому діапазоні радіочастот протягом визначеного строку у визначених регіонах (на територіях) та на визначених умовах;
51) ліцензований діапазон радіочастот — визначені планом розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні смуги радіочастот у відповідному діапазоні, користування якими потребує наявності ліцензії на користування радіочастотним спектром;
52) локальна радіомережа — мережа безпроводового доступу у неліцензованому
діапазоні радіочастот, побудована з використанням радіообладнання з адаптивним
вибором вільного каналу та методів послаблення впливу радіозавад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне користування радіочастотним спектром;
53) малопотужна базова станція — радіообладнання малої потужності, що використовується у ліцензованому діапазоні радіочастот та для невеликої території на
підставі присвоєння радіочастот без необхідності розрахунку електромагнітної сумісності або на підставі загальної авторизації;
54) мережа Інтернет (Інтернет) — глобальна електронна комунікаційна мережа, що призначена для передачі даних та складається з фізично та логічно
взаємоз’єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні єдиного адресного простору та на використанні інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами;
55) мережа надвисокої пропускної здатності — електронна комунікаційна мережа, що відповідає одній з таких вимог:
повністю складається з оптоволоконних елементів, щонайменше до кінцевого
пункту мережі постачальника такої електронної комунікаційної мережі;
інша мережа, здатна забезпечувати за звичайних умов у час найбільшого навантаження функціонування, аналогічне мережам, зазначеним в абзаці другому цього
пункту. Функціонування мережі вважається аналогічним за показниками, визначеними законодавством, та незалежно від того, чи змінюються параметри електронних
комунікаційних послуг у результаті зміни характеристик середовища, за допомогою
якого електронна комунікаційна мережа з’єднується з кінцевим пунктом мережі;
56) мережа широкосмугового доступу — електронна комунікаційна мережа, призначена для надання послуг широкосмугового доступу;
57) міжнародна координація, заявлення і реєстрація користування радіочастотами — процедури, що проводяться відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку з метою міжнародно-правового захисту присвоєнь радіочастот України;
58) місцева (абонентська) лінія зв’язку — фізична лінія електронної комунікаційної мережі, що забезпечує передачу електромагнітних сигналів для з’єднання кінцевого пункту мережі з комутаційною системою або аналогічним обладнанням у мережі фіксованих електронних комунікацій загального користування;
59) мобільний зв’язок — електронні комунікації із застосуванням радіотехнологій,
під час яких кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення електронної комунікаційної мережі;
60) модель ефективного оператора — система розрахунку необхідних ресурсів
(витрат) для забезпечення гіпотетичним постачальником електронних комунікаційних послуг надання визначеного обсягу певних послуг кінцевим користувачам без
порушень існуючих показників та параметрів якості;
61) моніторинг якості електронних комунікаційних послуг — збирання, вимірювання, випробування, оброблення, збереження, аналіз даних про показники якості
електронних комунікаційних послуг та їх параметрів за певний період;
62) надання у користування радіочастотного спектра чи ресурсу нумерації — добровільна, платна, зворотна непостійна відмова від індивідуальних прав користування певним радіочастотним спектром чи ресурсом нумерації (їх частиною) на користь
інших користувачів у порядку, встановленому цим Законом;
63) натурні випробування — експериментальне підтвердження електромагнітної
сумісності заявленого радіообладнання з іншим радіообладнанням та/або радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями спеціального призначення;
64) національний план нумерації України — нормативно-правовий акт, що визначає формат та структуру ресурсу нумерації в електронних комунікаційних мережах;
65) національний роумінг — електронна комунікаційна послуга, що забезпечує
отримання абонентом одного постачальника електронних комунікаційних послуг
таких послуг у мережі іншого постачальника електронних комунікаційних послуг у
межах України (без укладання абонентом з ним договору) із збереженням первинної
реєстрації абонента у своїй електронній комунікаційній мережі;
66) негеографічний номер — номер, цифрова структура якого відповідно до національного плану нумерації не містить географічної ознаки, що не обмежує його використання певною територією країни;
67) незаконно діюче радіообладнання — радіообладнання, випромінювальний
пристрій будь-якого призначення, експлуатація якого заборонена або не дозволена в
Україні або щодо якого встановлений факт експлуатації без визначеного законодавством присвоєння радіочастоти;
68) неліцензований діапазон радіочастот — радіочастоти, визначені планом розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні у відповідному діапазоні,

для забезпечення суспільних потреб радіозв’язку на коротких відстанях, у тому числі
надання електронних комунікаційних послуг без необхідності отримання ліцензій на
користування радіочастотним спектром;
69) номер — послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального)
обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг;
70) оператор електронних комунікацій (оператор) — суб’єкт господарювання,
який володіє, здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними
мережами та/або пов’язаними засобами.
У разі постачання електронних комунікаційних мереж оператор вважається також
постачальником електронних комунікаційних мереж.
У разі постачання електронних комунікаційних послуг оператор вважається також
постачальником електронних комунікаційних послуг;
71) оптовий ринок певних електронних комунікаційних послуг (оптовий ринок)
— сфера обігу електронних комунікацій, де постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг надаються електронні комунікаційні мережі та/або послуги іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою надання такими постачальниками електронних комунікаційних послуг користувачам послуг;
72) первинний розподіл ресурсу нумерації — надання права на користування
часткою ресурсу нумерації (із зазначенням індексів, ємності номерів, певних кодів
мереж, послуг тощо) в електронній комунікаційній мережі з метою надання електронних комунікаційних послуг;
73) передача прав на користування радіочастотним спектром чи ресурсом нумерації — добровільна, платна, незворотна постійна відмова від індивідуальних прав на
користування певним радіочастотним спектром чи ресурсом нумерації (їх частиною)
на користь інших користувачів у порядку, визначеному законодавством;
74) перенесення номера — пов’язана послуга, що надається абоненту за його заявою та полягає у збереженні за абонентом наданого йому постачальником електронних комунікаційних послуг номера з метою використання його для отримання електронних комунікаційних послуг у мережі іншого постачальника електронних комунікаційних послуг;
75) план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні — нормативно-правовий акт, що регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбами в
Україні, розподіл на смуги спеціального та загального користування, визначає напрями та умови користування радіочастотним спектром з визначенням радіотехнологій для певних смуг радіочастот;
76) пов’язана послуга — послуга, пов’язана з електронною комунікаційною мережею чи послугою, призначена для забезпечення або підтримки самостійного чи автоматизованого надання послуг через цю мережу чи послугу, яка включає перенесення номерів або системи, що пропонують еквівалентну функціональність, системи умовного доступу, електронні телегіди та інші послуги, зокрема послугу з ідентифікації місцезнаходження абонента, який здійснює виклик, та послугу визначення присутності;
77) пов’язані засоби — пов’язані послуги, об’єкти фізичної інфраструктури електронних комунікацій, інше обладнання або засоби, пов’язані з електронною комунікаційною мережею чи послугою, призначені для забезпечення або підтримки надання послуг через відповідну мережу чи послугу, в тому числі будівлі, входи до будівель, внутрішню будинкову електромережу, антени, вежі та інші допоміжні конструкції, канали, трубопроводи, щогли, люки, шафи тощо;
78) попереднє регулювання — регуляторні зобов’язання, що спрямовані на забезпечення розвитку економічної конкуренції на ринках постачання електронних комунікаційних мереж та/або послуг, необхідність накладення яких визначається регуляторним органом за результатами проведеного аналізу таких ринків, та покладаються на визначених регуляторним органом постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг з істотною ринковою перевагою на обмежений строк;
79) послуга голосової електронної комунікації — обмін інформацією голосом у
реальному часі з використанням електронних комунікаційних мереж та номерів національного або міжнародного плану нумерації;
80) послуга доступу до мережі Інтернет — електронна комунікаційна послуга, що
забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з’єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується;
81) послуга міжособистісної електронної комунікації — електронна комунікаційна
послуга, що дає змогу здійснювати прямий міжособистісний та інтерактивний обмін
інформацією через електронні комунікаційні мережі між обмеженою кількістю осіб,
за якого особи, які ініціюють або беруть участь у комунікації, визначають одержувача (одержувачів) інформації (крім послуг, що дають змогу міжособистісного та інтерактивного спілкування лише як незначну допоміжну функцію, невід’ємно пов’язану
з іншою послугою);
82) послуга міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації — послуга міжособистісної електронної комунікації, під час надання якої не використовується номер (номери) з національного чи міжнародних планів нумерації
або не здійснюється зв’язок з номером (номерами) з національного чи міжнародних планів нумерації;
83) послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації
— послуга міжособистісної електронної комунікації, під час надання якої використовується номер (номери) з національного чи міжнародних планів нумерації або здійснюється зв’язок з номером (номерами) з національного чи міжнародних планів нумерації;
84) послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет — послуга з доступу до
мережі Інтернет із швидкістю передачі даних, не меншою, ніж визначена законодавством, та без застосування систем з комутацією каналів;
85) постачальник електронних комунікаційних мереж — суб’єкт господарювання, який надає послуги доступу до електронної комунікаційної мережі, що знаходиться в його володінні, та до пов’язаних з нею засобів, або з використанням віртуальних мереж;
86) постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним
ринковим впливом — постачальник, який самостійно або разом з іншими суб’єктами
господарювання займає на ринку електронних комунікацій становище, еквівалентне
домінуючому, а саме має економічний потенціал, який дає змогу діяти на ринку переважно незалежно від конкурентів і кінцевих користувачів. Визначення становища як
еквівалентного домінуючому здійснюється регуляторним органом з урахуванням законодавства про захист економічної конкуренції;
87) постачальник електронних комунікаційних послуг — суб’єкт господарювання, який фактично надає та/або має право надавати електронні комунікаційні послуги на власних мережах та/або на мережах інших постачальників електронних комунікаційних послуг;
88) приймальні випробування встановленого радіообладнання на місці експлуатації (далі — первинний технічний контроль) — комплекс робіт з перевірки на місці експлуатації технічних характеристик та параметрів встановленого радіообладнання з метою визначення їх відповідності розрахункам електромагнітної сумісності та
нормам випромінювання;
89) присвоєння радіочастоти — внесення параметрів та визначених умов експлуатації радіообладнання, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення із статусом задіяного присвоєння радіочастоти (смуги, номіналу або радіочастотного каналу) до реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів або до реєстру присвоєнь радіочастот спеціальних користувачів;
90) пропуск трафіка — процес оригінації та/або термінації, та/або транзиту трафіка у взаємоз’єднаних мережах;
91) радіоаматор — фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним
спектром для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю, без
мети отримання прибутку та відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку
України і цього Закону;
92) радіоелектронний засіб та випромінювальний пристрій спеціального призначення — радіообладнання, радіоелектронний засіб та/або випромінювальний пристрій, що використовуються спеціальними користувачами виключно для виконання
їх функцій та завдань;
93) радіозавади — завади, спричинені електромагнітним випромінюванням, що
загрожують функціонуванню служб радіонавігації або інших служб безпеки чи значно погіршують якість, перешкоджають або неодноразово переривають роботу
служб радіозв’язку, що діють відповідно до законодавства чи міжнародних договорів;
94) радіозв’язок — електронні комунікації, що здійснюються з використанням радіочастотного спектра;
95) радіообладнання (радіоелектронний засіб) — електричний або електронний
виріб, що призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення або укомплектований додатковим пристроєм, призначеним для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою
радіозв’язку та/або радіовизначення;
96) радіослужба — визначена Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу
електрозв’язку служба передавання, випромінювання та/або приймання радіохвиль
для певних визначених цілей електронних комунікацій;
97) радіотехнологія — сукупність способів формування, передавання, приймання та обробки радіосигналів, що складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування яких передбачає користування радіочастотним спектром;
98) радіохвилі — електромагнітні хвилі, частоти яких нижчі за 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного хвилеводу;
99) радіочастота — одиниця радіочастотного спектра, визначена певним номіналом;
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100) радіочастотний моніторинг — комплекс організаційно-технічних заходів, що
забезпечують систематичний контроль, у тому числі збирання, оброблення, збереження та аналіз даних параметрів випромінювання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
101) радіочастотний орган спеціального користувача радіочастотного спектра —
визначений структурний підрозділ органу виконавчої влади, іншого органу державної влади, віднесеного відповідно до цього Закону до спеціальних користувачів радіочастотного спектра;
102) радіочастотний спектр (радіочастотний ресурс) — радіохвилі, частоти яких
нижчі за 3000 ГГц, що придатні для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіообладнанням, випромінювальними пристроями, радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями спеціального призначення та якими можна користуватися на території України та за її межами відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях;
103) регуляторна звітність — визначені рішенням регуляторного органу періодичні відомості та/або дані, у тому числі такі, що містять фінансово-економічні показники діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг, необхідні регуляторному органу для виконання своїх повноважень і завдань;
104) регуляторний орган — постійно діючий центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку України (Регулятор комунікаційних послуг,
РКП);
105) регуляторні зобов’язання — зобов’язання, що встановлюються регуляторним органом для постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із
значним ринковим впливом на ринку електронних комунікаційних послуг за результатами проведеного аналізу;
106) реєстр ліцензій на користування радіочастотним спектром — інформаційний
ресурс щодо виданих ліцензій на користування радіочастотним спектром;
107) реєстр присвоєнь радіочастот загальних користувачів — відомості з автоматизованої інформаційної системи управління радіочастотним спектром щодо присвоєнь радіочастот для радіообладнання загальних користувачів радіочастотного спектра;
108) реєстр присвоєнь радіочастот спеціальних користувачів — відомості з автоматизованої інформаційної системи управління радіочастотним спектром щодо присвоєнь радіочастот для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
спеціального призначення;
109) реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення — інформаційний ресурс щодо видів, типів і характеристик радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених або тимчасово дозволених для застосування на території України спеціальними користувачами радіочастотного спектра;
110) реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв — інформаційний
ресурс щодо видів, типів і характеристик радіообладнання та випромінювальних пристроїв, дозволених, тимчасово дозволених або заборонених для застосування на території України загальними користувачами радіочастотного спектра;
111) ресурс нумерації (номерний ресурс) — коди, номери, ідентифікатори, що використовуються для позначення (ідентифікації) електронних комунікаційних мереж,
кінцевих пунктів мережі, послуг, абонентів під час маршрутизації та здійснення виклику в електронних комунікаційних мережах загального користування;
112) ринок певних електронних комунікаційних послуг — сфера обігу взаємозамінних електронних комунікаційних послуг, на які в межах певної території є попит і пропозиція;
113) роздрібний ринок певних електронних комунікаційних послуг (роздрібний
ринок) — надання кінцевим користувачам взаємозамінних електронних комунікаційних послуг, на які в межах певної території існує попит і пропозиція;
114) розподіл смуг радіочастот — запис у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні визначеної смуги радіочастот для користування однією
або більше наземними або космічними радіослужбами за певних умов, а також для
встановлення категорії користувачів радіочастотного спектра;
115) розрахунок електромагнітної сумісності — технічний розрахунок можливості застосування певного радіообладнання або радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення із заявленими технічними характеристиками і параметрами випромінювання у визначеному місці без створення взаємних радіозавад між радіообладнанням, радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями спеціального призначення, що вже має заявлені, заплановані
та задіяні присвоєння радіочастот;
116) система умовного доступу — будь-який технічний засіб, система автентифікації та/або механізм, що застосовуються для забезпечення доступу до послуги радіо- або телевізійного мовлення залежно від підписки або іншої форми попередньої
індивідуальної авторизації;
117) смуга радіочастот — частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот;
118) спам — електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, що без попередньої згоди (замовлення) користувачів неодноразово (більше п’яти повідомлень
одному абоненту) надсилаються на їхні адреси електронної пошти або кінцеве (термінальне) обладнання, крім повідомлень постачальника електронних комунікаційних
послуг щодо надання ним електронних комунікаційних послуг або повідомлень від
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з питань, що належать до їх повноважень;
119) спільне використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж
— спільне використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж або їх
окремих елементів кількома постачальниками електронних комунікаційних мереж на
договірних засадах;
120) спільне користування радіочастотним спектром — користування смугами радіочастот, право на користування якими відповідно до ліцензії на користування радіочастотним спектром має загальний користувач радіочастотного спектра, спільно з
іншими користувачами радіочастотного спектра, на підставі укладених з ними договорів, про укладання яких повідомлено регуляторний орган;
121) споживач послуг — будь-яка фізична особа, яка використовує або замовляє
електронну комунікаційну послугу для власних потреб та не надає електронних комунікаційних послуг;
122) споруди електронних комунікацій — будівлі, контейнери, вежі, щогли, опори, антенно-фідерні пристрої, лінії зовнішнього електропостачання, кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж, інші станційні та лінійно-кабельні споруди, будинкові розподільні мережі, що використовуються для організації електронних
комунікаційних мереж;
123) сталість електронної комунікаційної мережі — властивості електронної комунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої функції за умови впливу на
неї дестабілізуючих чинників;
124) тарифний план — запропонована кінцевому користувачу постачальником
електронних комунікаційних послуг пропозиція, щодо вартості, умов та обсягу надання певних електронних комунікаційних послуг;
125) територія, призначена для забезпечення доступу до універсальних послуг, —
населені пункти або їх частини, визначені на підставі географічних оглядів розгортання електронних комунікаційних мереж, щодо яких мають вживатися передбачені
цим Законом заходи із забезпечення доступу до універсальних послуг;
126) термінація трафіка — процес встановлення, підтримки електронною комунікаційною мережею постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг
фізичних та/або логічних з’єднань між електронною комунікаційною мережею, з якої
надходять виклики або ініціюються з’єднання, та кінцевим обладнанням, до якого
спрямовуються виклики або ініціюються з’єднання;
127) тестове включення запланованого радіообладнання — включення запланованого радіообладнання для його перевірки і налагоджування перед та під час проведення первинного технічного контролю, а також для проведення натурних або тестових випробувань;
128) тестові випробування запланованого радіообладнання — експериментальне
визначення рівня забезпечення необхідної якості радіозв’язку в електронній комунікаційній мережі та умов виконання електромагнітної сумісності з іншим радіообладнанням у місці розташування та/або зоні використання;
129) технічне регулювання у сфері електронних комунікацій — правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик електронних комунікаційних мереж або окремих їх складових, технічних засобів
електронних комунікацій або пов’язаних з ними процесів і методів проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації, а також електронних комунікаційних послуг;
130) технічні засоби електронних комунікацій — обладнання, у тому числі із встановленим програмним забезпеченням, станційні та лінійні споруди, призначені для
організації електронних комунікаційних мереж;
131) технологічна нейтральність у сфері радіочастотного спектра — принцип користування зазначеними в ліцензії смугами радіочастот без обмеження застосування дозволених в Україні радіотехнологій, визначених планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та віднесених до одного виду радіозв’язку, за
умови дотримання електромагнітної сумісності;
132) технологічний користувач радіочастот — особа, яка користується радіочастотним спектром для здійснення господарської діяльності, не пов’язаної з наданням
електронних комунікаційних послуг;
133) технологічний користувач ресурсу нумерації — суб’єкт господарювання,
який користується ресурсами нумерації для здійснення господарської діяльності, не
пов’язаної з наданням електронних комунікаційних послуг;
134) точка (місце) доступу до будинкової розподільної мережі — місце фізичного
розміщення електронних комунікаційних мереж всередині або ззовні будівлі, доступ-

не постачальникам електронних комунікаційних послуг, що дає змогу здійснити підключення до внутрішньобудинкової фізичної інфраструктури з метою надання відповідних електронних комунікаційних послуг;
135) транзит трафіка — процес встановлення та підтримки електронною комунікаційною мережею фізичних та/або логічних з’єднань з метою проходження трафіка
між двома іншими електронними комунікаційними мережами;
136) трафік — сукупність інформаційних сигналів, що передаються електронною
комунікаційною мережею за визначений інтервал часу, у тому числі інформаційні дані споживача та/або службова інформація;
137) універсальна електронна комунікаційна послуга (універсальна послуга) —
визначена цим Законом електронна комунікаційна послуга встановленої якості, доступна всім кінцевим користувачам на всій території України за доступною ціною;
138) фізична (пасивна) інфраструктура електронних комунікацій — будь-який
елемент електронної комунікаційної мережі (крім активних елементів мережі), придатний для розміщення інших елементів електронної комунікаційної мережі, у тому
числі антени, труби, кабельна каналізація, колектори, люки, антенно-щоглові споруди, опори, вежі, щогли, будівлі, відповідні інженерні системи будівель, розподільні
шафи, інші інженерні споруди та засоби;
139) фіксований зв’язок — електронна комунікація, що здійснюється із застосуванням кінцевого обладнання у фіксованому місці на обмеженій, зокрема зоною нумерації, території;
140) фіксоване місце отримання послуги — адреса, визначена кінцевим споживачем для отримання ним універсальних електронних комунікаційних послуг;
141) Центральний радіочастотний орган системи спеціальних користувачів радіочастотного спектра — визначений Генеральним штабом Збройних Сил України
структурний підрозділ, на який покладається реалізація повноважень Генерального
штабу Збройних Сил України щодо управління у сфері користування радіочастотним
спектром спеціальними користувачами;
142) ширина смуги радіочастот — числова різниця між номіналами граничних радіочастот смуги радіочастот.
Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених законом.
Стаття 3. Законодавство у сферах електронних комунікацій та радіочастотного
спектра
1. Законодавство у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
складається з Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства, а також
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Застосування законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюється з додержанням принципів:
1) мінімально необхідного регулювання, згідно з яким рішення, дії суб’єктів владних повноважень мають бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення
мети і завдань, визначених цим Законом;
2) регуляторної передбачуваності, згідно з яким забезпечується послідовний регуляторний підхід, а також об’єктивності, пропорційності та неупередженості;
3) запровадження регуляторних зобов’язань до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом з метою попереднього регулювання лише тією мірою, що необхідна для забезпечення ефективної та
стійкої конкуренції в інтересах кінцевих користувачів та послаблення або скасування
таких зобов’язань як тільки ця умова буде забезпечена;
4) прозорості, згідно з яким рішення, дії суб’єктів владних повноважень мають бути належним чином обґрунтовані та повідомлені суб’єктам, яких вони стосуються, до
набрання ними чинності (їх застосування);
5) недискримінації, згідно з яким дискримінація у поводженні з будь-яким або усіма постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг, у тому числі, незалежно від видів електронних комунікаційних послуг, технологій, форми власності виключена;
6) технологічної нейтральності (якщо це відповідає досягненню завдань, передбачених статтею 4 цього Закону), згідно з яким застосування законодавства здійснюється максимально незалежно від технології, що використовується для надання
електронних комунікаційних послуг, і не заохочує або не дискримінує використання
конкретних технологій та сприяє підтриманню конкуренції на ринку;
7) належного врахування різноманітності умов щодо інфраструктури, конкуренції, кінцевих користувачів послуг та споживачів послуг у різних географічних районах країни;
8) сприяння реалізації інновацій та ефективному інвестуванню у створення та розширення електронних комунікаційних мереж, у тому числі врахування ризиків для інвесторів при покладенні зобов’язань з доступу, а також забезпечення конкуренції на
ринках електронних комунікацій і принципу недискримінації;
9) забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.
Стаття 4. Мета та завдання державного управління і регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
1. Метою державного управління і регулювання у сферах електронних телекомунікацій та радіочастотного спектра є:
1) розвиток ринків доступу до електронних комунікаційних мереж та ринків електронних комунікаційних послуг, що забезпечить розгортання та використання електронних комунікаційних мереж високої та надвисокої пропускної здатності, сприятиме інвестуванню в розвиток таких мереж та їх інфраструктури, розвитку конкуренції, а також сумісність електронних комунікаційних послуг, доступність, безпечність
електронних комунікаційних мереж і послуг та переваги для кінцевих користувачів;
2) створення засад для ефективного та гармонізованого користування радіочастотним спектром для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та
культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов’язань, а також для забезпечення і захисту інтересів держави та користувачів радіочастотного спектра;
3) забезпечення надання на всій території України якісних, прийнятних та доступних для населення послуг шляхом забезпечення ефективної конкуренції та вибору
електронних комунікаційних послуг, а також задоволення потреб і захист прав та законних інтересів кінцевих користувачів послуг, у тому числі осіб з інвалідністю, щодо доступу до електронних комунікаційних послуг на рівні з іншими споживачами;
4) сприяння розвитку внутрішнього ринку шляхом:
встановлення передбачуваних регуляторних підходів;
усунення бар’єрів та забезпечення виконання конвергентних умов, сприяння інвестуванню та реалізації інновацій, наданню доступу до електронних комунікаційних
мереж і пов’язаних засобів;
сприяння ефективному та гармонізованому користуванню радіочастотним спектром;
сприяння забезпеченню, доступності та сумісності електронних комунікаційних
послуг;
створення рівних умов для здійснення господарської діяльності у сфері електронних комунікацій;
5) сприяння інтересам кінцевих користувачів, у тому числі шляхом:
створення умов для розвитку, доступності і використання електронних комунікаційних мереж високої та надвисокої пропускної здатності, у тому числі мереж фіксованого, мобільного зв’язку та безпроводового доступу, а також електронних комунікаційних послуг;
створення умов для отримання максимальної користі під час вибору електронних
комунікаційних послуг за ціною і якістю шляхом забезпечення ефективної конкуренції;
підтримки безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг;
забезпечення захисту прав та законних інтересів споживачів шляхом нормативно-правового регулювання;
забезпечення потреб споживачів в універсальних електронних комунікаційних послугах, у тому числі щодо їх цінової доступності для вразливих соціальних груп споживачів;
забезпечення вибору та рівноцінного доступу до електронних комунікаційних послуг осіб з інвалідністю.
Розділ II.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТА РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує здійснення державної політики у сферах електронних комунікацій
та радіочастотного спектра;
2) спрямовує і координує у рамках своїх повноважень діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
3) здійснює відповідно до закону управління об’єктами державної власності та забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
4) затверджує стратегію розвитку сфери електронних комунікацій, національний
план розвитку електронних комунікаційних мереж широкосмугового доступу;
5) затверджує план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;
6) забезпечує організацію та здійснення конверсії радіочастотного спектра в обсягах та у строки, передбачені планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та планом конверсії радіочастотного спектра;
7) здійснює заходи із забезпечення надання універсальних електронних комунікаційних послуг на всій території України;
8) здійснює контроль за використанням постачальниками електронних комунікаційних послуг визначених відповідно до законодавства коштів для компенсації витрат, понесених внаслідок виконання зобов’язання з розгортання електронних ко-

мунікаційних мереж для надання універсальних електронних комунікаційних послуг
за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому законодавством;
9) затверджує правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
10) встановлює розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром та дозволу на користування ресурсом нумерації;
11) затверджує методику розрахунку рентної плати за користування радіочастотним спектром;
12) затверджує порядок видачі дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
13) затверджує порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України;
14) встановлює порядок запровадження в умовах надзвичайного або воєнного
стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
15) затверджує порядок створення та діяльності системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування
та національного центру управління електронними комунікаційними мережами для
цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного
або воєнного стану;
16) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
1. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відповідальний за здійснення таких повноважень:
1) формування та реалізацію державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
2) узагальнення практики застосування законодавства та розроблення пропозицій
щодо його вдосконалення, розроблення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
3) розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань, що належать до його повноважень відповідно до цього Закону;
4) розроблення за погодженням з регуляторним органом стратегії розвитку сфери електронних комунікацій, національного плану розвитку електронних комунікаційних мереж широкосмугового доступу, програм, концепцій, спрямованих на досягнення мети та виконання завдань, передбачених цим Законом, а також прогнозів
розвитку електронних комунікаційних мереж і послуг;
5) розроблення за погодженням з регуляторним органом правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, порядку виплати компенсації за рахунок
державних коштів збитків, понесених внаслідок виконання зобов’язання з розгортання електронних комунікаційних мереж для надання доступу до універсальних електронних комунікаційних послуг на визначених територіях;
6) здійснення заходів з організації наукового забезпечення щодо функціонування і розвитку сфер електронних комунікацій та радіочастотного спектра, забезпечення розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу сфери електронних комунікацій, у тому числі шляхом:
організації та проведення наукових досліджень;
затвердження тематичних планів і технічних завдань для науково-дослідних робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового
захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання (радіоелектронних засобів) за погодженням з регуляторним органом, Національною радою України
з питань телебачення і радіомовлення, Генеральним штабом Збройних Сил України,
іншими заінтересованими органами державної влади України, надання висновків щодо доцільності проведення і фінансування таких робіт за рахунок державних коштів;
7) формування, реалізація та впровадження в межах повноважень, визначених
цим Законом, технічної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
8) здійснення відповідно до закону функцій технічного регулювання у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
9) здійснення в межах повноважень, визначених цим Законом, заходів із забезпечення єдності вимірювань;
10) розроблення за участю регуляторного органу та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту методики розрахунку рентної плати за користування радіочастотним спектром;
11) організація перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
12) затвердження відповідно до закону технічних вимог (технічних специфікацій) до електронних комунікаційних мереж, засобів електронних комунікацій, а також погодження державних будівельних норм в частині, що стосуються інфраструктури електронних комунікаційних мереж;
13) розроблення та реалізація технічної політики щодо формування ресурсів нумерації, затвердження національного плану нумерації, зміна формату та структури
ресурсів нумерації;
14) визначення та періодичне оновлення відповідно до встановлених у затвердженому порядку строків:
а) показників для визначення універсальної електронної комунікаційної послуги
широкосмугового доступу до мережі Інтернет у фіксованому місці отримання послуги;
б) параметрів якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг,
їх показників і рівнів, методів їх вимірювання постачальниками електронних комунікаційних послуг та методик вимірювань;
в) критеріїв для віднесення електронних комунікаційних мереж до:
мереж широкосмугового доступу;
високошвидкісних мереж;
мереж високої та надвисокої пропускної здатності;
15) встановлення у разі необхідності, визначеної регуляторним органом, параметрів якості надання електронних комунікаційних послуг, їх показників і рівнів, методів та методик їх вимірювання постачальниками електронних комунікаційних послуг;
16) розроблення на підставі пропозицій регуляторного органу, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил
України, інших заінтересованих осіб та подання на розгляд Кабінету Міністрів України плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, проекту щодо внесення змін до нього;
17) встановлення на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу критеріїв ефективності користування радіочастотним спектром для певних радіотехнологій у відповідних смугах радіочастот;
18) здійснення відповідно до норм міжнародного права заходів щодо закріплення
за Україною радіочастотного спектра і захисту його на міжнародному рівні;
19) затвердження методики здійснення розрахунків електромагнітної сумісності з
урахуванням документів Міжнародного союзу електрозв’язку;
20) участь у розробленні та погодження проекту порядку користування радіочастотним спектром в Україні в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану, порядку користування радіочастотним спектром в Україні для потреб
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав,
які тимчасово перебувають на території України;
21) виконання обов’язків адміністрації зв’язку з питань здійснення функцій
України як держави — члена Міжнародного союзу електрозв’язку, забезпечення виконання зобов’язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу
електрозв’язку і зобов’язань за Адміністративними регламентами, а також з питань
співпраці з міжнародними організаціями та органами, що виконують функції адміністрацій зв’язку іноземних держав;
22) підготовка за участю регуляторного органу міжнародних договорів України у
сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, внесення пропозицій
щодо укладення, денонсації таких договорів і забезпечення їх виконання;
23) підготовка та оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті інформації про
виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра, у тому числі імплементації зобов’язань згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони;
24) організація у межах своїх повноважень взаємодії регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної
влади для забезпечення виконання визначених цим Законом обов’язків щодо співпраці з міжнародними організаціями та адміністраціями зв’язку іноземних держав з
питань, що стосуються сфер електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
25) забезпечення заходів з міжнародної координації присвоєнь радіочастот, у тому числі спеціальних користувачів, та міжнародної координації присвоєнь іноземних користувачів;
26) здійснення інших повноважень, передбачених цим та іншими законами.
2. Для виконання своїх повноважень центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра має право безоплатно отримувати в установленому порядку необхідні документи, матеріали та інформацію від
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, регуляторного органу,
Генерального штабу Збройних Сил України, а також у порядку, визначеному цим Законом, від постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, загальних
користувачів радіочастотного спектра.

10 лютого 2021 року, середа, № 27

www.ukurier.gov.ua

7

ДОКУМЕНТИ
Стаття 7. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України у сфері користування радіочастотним спектром
1. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює повноваження щодо регулювання у сфері користування радіочастотним спектром спеціальними користувачами.
2. Генеральний штаб Збройних Сил України:
1) бере участь у розробленні та погодженні плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, плану конверсії радіочастотного спектра відповідно до цього Закону;
2) розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і порядку ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
3) визначає можливість застосування спеціальними користувачами конкретних
типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України та веде реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
4) здійснює присвоєння радіочастот та позивних сигналів для радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що використовуються спеціальними користувачами у смугах радіочастот спеціального та загального користування;
5) організовує виконання спеціальними користувачами заходів, передбачених
планом конверсії радіочастотного спектра;
6) видає спеціальним користувачам дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
7) здійснює заходи із забезпечення електромагнітної сумісності та проводить розрахунок електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв спеціального призначення;
8) визначає порядок та здійснює державний нагляд і радіочастотний моніторинг
щодо користування радіочастотним спектром спеціальними користувачами;
9) веде автоматизовану інформаційну систему управління радіочастотним спектром спеціального користування;
10) веде реєстр присвоєнь радіочастот спеціальних користувачів та здійснює облік присвоєнь радіочастот загальних користувачів у смугах радіочастот загального
користування з метою виконання мобілізаційних планів;
11) бере участь у заходах міжнародного співробітництва щодо радіочастотного
спектра в частині спеціальних користувачів;
12) розробляє та затверджує нормативно-правові акти (правила, положення, норми) щодо користування радіочастотним спектром спеціальними користувачами;
13) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів в частині користування радіочастотним спектром спеціальними користувачами;
14) затверджує плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу в частині спеціальних користувачів;
15) здійснює погодження присвоєнь радіочастот радіообладнанню загальних користувачів у випадках, передбачених цим Законом;
16) розробляє за участю відповідних органів державної влади та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку користування радіочастотним спектром в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану;
17) здійснює управління користуванням радіочастотним спектром спеціальними
та загальними користувачами в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
18) бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції Генерального штабу Збройних
Сил України, організовує в установленому порядку реалізацію їх рішень, бере участь
у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України;
19) координує діяльність радіочастотних органів спеціальних користувачів радіочастотного спектра, визначає їх повноваження, права та обов’язки;
20) організовує радіоелектронний захист та радіочастотний моніторинг радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.
Стаття 8. Електронна регуляторна платформа
1. Електронна регуляторна платформа є автоматизованою інформаційно-аналітичною системою регуляторного органу, що використовується для виконання ним
повноважень, передбачених цим Законом, та надання адміністративних послуг в
електронному вигляді, електронного обміну інформацією, документами та взаємодії з постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, постачальниками радіообладнання, користувачами радіочастотного спектра та ресурсів нумерації, користувачами послуг.
2. Електронна регуляторна платформа забезпечує доступ до:
1) реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг;
2) реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром;
3) реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;
4) реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації;
5) реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв;
6) бази даних перенесених номерів з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
7) геоінформаційної системи для географічних оглядів доступності на території
України мереж широкосмугового доступу (фіксованого і мобільного) та універсальних електронних комунікаційних послуг.
3. Електронна регуляторна платформа забезпечує:
1) подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних
комунікацій;
2) ведення зазначених у частині другій цієї статті реєстрів, баз даних та систем;
3) функціонування персональних кабінетів постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, загальних користувачів радіочастотного спектра, постачальників радіообладнання;
4) подання документів для отримання ліцензії на користування радіочастотним
спектром, дозволів на користування ресурсами нумерації та інших адміністративних
послуг регуляторного органу, передбачених цим Законом;
5) подання передбаченої цим Законом регуляторної звітності та інформації;
6) контроль повноти заповнення звітів, заяв та інших документів, необхідних для
отримання адміністративних послуг регуляторного органу, передбачених цим Законом;
7) перегляд стану розгляду поданих документів;
8) доступ до відомостей та документів, визначених цим та іншими законами;
9) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
10) формування та подання в електронній формі запитів про надання витягів;
11) перегляд, копіювання та роздрукування витягів із зазначених у пунктах
1-5 частини другої цієї статті реєстрів та інших документів відповідно до цього Закону;
12) можливість здійснення оплати за надання передбачених цим Законом адміністративних послуг з використанням платіжних систем через мережу Інтернет;
13) доступ органів державної влади, постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсів
нумерації, користувачів послуг, постачальників радіообладнання, інших заінтересованих осіб до інформації, розміщеної на електронній регуляторній платформі в обсягах та порядку, передбачених законами України;
14) відображення в особистих кабінетах постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсів нумерації строку дії дозвільних документів, автоматичне позначення реквізитів документа (кольорове позначення або у будь-який інший спосіб для привернення уваги) у разі наближення законодавчо встановленого строку для його поновлення;
15) зберігання, обробка та забезпечення доступу через особистий кабінет до інформації та документів, поданих постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, постачальниками радіообладнання до регуляторного органу через електронну регуляторну платформу;
16) проведення інших операцій, визначених цим Законом та положенням про
електронну регуляторну платформу, що затверджується регуляторним органом.
4. Доступ до відомостей, що містяться на електронній регуляторній платформі,
крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, здійснюється через
мережу Інтернет, є відкритим, безоплатним, цілодобовим, доступним у форматі відкритих даних та має враховувати потреби осіб із порушенням зору. Суб’єкт, який подав інформацію, має право безоплатного доступу до неї в повному обсязі, у тому числі до інформації з обмеженим доступом.
На електронній регуляторній платформі забезпечується можливість пошуку, формування електронних витягів про постачальників електронних комунікаційних мереж
та послуг з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та захисту персональних даних.
Регуляторний орган забезпечує консультативну підтримку користувачів електронної регуляторної платформи протягом робочого тижня у робочий час.
5. Електронна регуляторна платформа є об’єктом права державної власності, державним інформаційним ресурсом.
Створення та функціонування електронної регуляторної платформи забезпечує
регуляторний орган, який є її держателем. Регуляторний орган затверджує положення про електронну регуляторну платформу.
Під час створення електронної регуляторної платформи, зокрема її складових, забезпечуються сумісність і взаємодія з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
Відомості, внесені до електронної регуляторної платформи, захищаються відповідно до вимог законів України у сфері захисту інформації.

6. Подання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг,
користувачами радіочастотного спектра, постачальниками радіообладнання відповідно до цього Закону повідомлень, заяв, звітів, інших документів та інформації до
регуляторного органу та отримання від регуляторного органу рішень, ліцензій, дозволів, інших документів здійснюються через електронний кабінет на електронній
регуляторній платформі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.
У разі неможливості використання електронної регуляторної платформи (призупинення її роботи більш ніж на одну добу) надсилання документів може здійснюватися одним із способів, передбачених пунктами 2-4 частини сьомої цієї статті. При цьому встановлені законодавством чи регуляторним органом строки подання відповідних документів подовжуються на три робочих дні.
7. Подання кінцевими користувачами електронних комунікаційних послуг, іншими особами, крім постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачів радіочастотного спектра та користувачів ресурсів нумерації, звернень, заяв, інших документів до регуляторного органу та отримання від регуляторного органу
відповідей, інших документів здійснюються за вибором автора звернення:
1) через електронну регуляторну платформу;
2) в електронному вигляді за допомогою електронних комунікаційних мереж із
дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів;
3) поштовим відправленням;
4) нарочним (за місцем розташування відповідного структурного підрозділу регуляторного органу).
Якщо у зверненні не вказано бажаний спосіб отримання відповіді чи документів,
застосовується пункт 3 цієї частини.
8. За зверненням постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг,
користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсів нумерації, постачальників радіообладнання уповноважені посадові особи регуляторного органу протягом
п’яти робочих днів надають (надсилають) таким особам в електронній або паперовій формі (за вибором автора звернення) на безоплатній основі витяги з реєстрів,
зазначених у частині другій цієї статті, дозвільні та інші документи на бланку регуляторного органу.
9. При розгляді відповідно до цього Закону повідомлень та заяв суб’єктів господарювання регуляторний орган використовує згідно із законом інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, інших державних електронних баз даних та не має права вимагати подання від суб’єктів господарювання наявної в них інформації.
Стаття 9. Запити про надання інформації
1. Регуляторний орган відповідно до компетенції може вимагати від постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачів радіочастотного
спектра надання у письмовій та/або електронній формі інформації, пов’язаної з умовами загальної авторизації, правом користування радіочастотним спектром і ресурсами нумерації та в інших випадках, передбачених цим Законом, зокрема для:
1) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про
електронні комунікації та радіочастотний спектр, захисту прав користувачів послуг;
2) розгляду звернень і скарг щодо їх діяльності, що регулюється цим Законом, або
у разі наявності у регуляторного органу інформації про порушення ними законодавства про електронні комунікації та/або про радіочастотний спектр;
3) підготовки та оприлюднення порівняльних оглядів умов надання, якості та ціни
електронних комунікаційних послуг для споживачів послуг;
4) визначення певних ринків електронних комунікацій, здійснення їх аналізу, визначення постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом, а також накладення, зміни та скасування регуляторних
зобов’язань відповідно до цього Закону;
5) забезпечення ефективного управління та користування радіочастотним спектром та ресурсами нумерації, а також перевірки дотримання умов ліцензій на користування радіочастотним спектром та дозволів на користування ресурсом нумерації;
6) проведення географічних оглядів наявності мереж та дослідження доступності
універсальних електронних комунікаційних послуг;
7) здійснення передбачених цим Законом повноважень щодо доступу та
взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж;
8) надання інформації для статистичних та інших звітів, зокрема щодо Індексу
цифрової економіки та суспільства (DESI), до інших заінтересованих організацій,
установ та органів, міжнародних інституцій, у тому числі інституцій Європейського
Союзу.
2. Зазначена у частині першій цієї статті інформація не може вимагатися від
суб’єкта господарювання до включення його до реєстру постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг, крім випадків, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті.
3. Запит про надання інформації має бути пропорційним до цілей його здійснення, обґрунтованим, містити відомості про мету, з якою така інформація використовуватиметься, та підстави її витребування.
Запит про надання інформації не повинен містити вимогу щодо надання інформації, вже поданої до регуляторного органу чи наявної в інших державних електронних базах даних.
4. Зазначені у цій статті суб’єкти господарювання повинні надавати на запити до
регуляторного органу інформацію, у тому числі фінансову та інформацію з обмеженим доступом, що запитується для виконання регуляторним органом повноважень,
передбачених цим Законом, відповідно до вказаних у запиті строків, рівнів деталізації та змісту запиту.
Регуляторний орган забезпечує захист отриманої інформації відповідно до законодавства.
Розділ III.
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У
СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
Стаття 10. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр
1. Регуляторний орган здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням
законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, загальними користувачами радіочастотного спектра, а також особами, що здійснюють постачання електронних комунікаційних мереж та/або послуг без подання повідомлення про початок такої діяльності та/або користування радіочастотним спектром без отримання ліцензії та/або
без визначеного законодавством присвоєння радіочастоти.
2. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про електронні
комунікації та радіочастотний спектр суб’єктами господарювання, іншими особами
здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».
3. Регуляторний орган зобов’язаний вносити відомості щодо державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, передбачені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)».
4. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр здійснюється регуляторним органом двома способами:
1) проведення позапланових перевірок;
2) аналіз поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг,
користувачами радіочастотного спектра регуляторної звітності.
5. Під час проведення позапланової перевірки у випадках і порядку, визначених
регуляторним органом, проводяться випробування шляхом вимірювання та/або спостереження щодо відповідності передбаченим законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж, якості електронних комунікаційних послуг, порядку
маршрутизації трафіка послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації та обчислення показників якості електронних комунікаційних послуг. Для проведення випробувань та інших технічних процедур під час позапланових перевірок регуляторний орган за необхідності залучає технічні засоби та персонал державного підприємства, що належать до сфери його управління.
6. У разі виявлення ознак невиконання вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр за результатами аналізу поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг регуляторної звітності уповноважені посадові особи регуляторного органу звертаються до відповідного постачальника
електронних комунікаційних мереж та/або послуг із запитом про надання пояснення
щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій та/або радіочастотного спектра, а постачальник електронних комунікаційних
мереж та/або послуг зобов’язаний у строки, зазначені у запиті, надати обґрунтовані
пояснення по суті та за потреби підтвердити їх засвідченими в установленому порядку копіями документів (електронними копіями).
Строк для надання відповіді регуляторному органу залежить від обсягу інформації і не може бути меншим десяти та перевищувати двадцять п’ять робочих днів
з дня відправлення відповідного звернення. Уповноважена посадова особа регуляторного органу за обґрунтованим зверненням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг продовжує строк надання відповіді не більше ніж на десять робочих днів.
У разі отримання в установлені строки достатньої інформації, що підтверджує виконання постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, уповноважена посадова особа регуляторного органу повідомляє про це відповідного постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг протягом десяти робочих днів.
За наявності отриманої в установлені строки достатньої інформації, що підтверджує порушення вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастот-

ний спектр, регуляторним органом вживаються заходи реагування, передбачені статтею 14 цього Закону.
У разі ненадходження в установлений строк запитуваної інформації або надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність
порушень вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр,
уповноважена посадова особа регуляторного органу повторно звертається до постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг із вимогою надати пояснення або уточнити надані пояснення щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій та/або радіочастотного спектра у встановлений відповідно до вимог цієї частини строк.
У разі ненадходження в установлений строк запитуваної інформації або в разі надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність порушень вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр, регуляторний орган після повторного звернення уповноваженої посадової особи регуляторного органу приймає рішення про проведення позапланової перевірки постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
7. Позапланова перевірка проводиться за рішенням регуляторного органу щодо
питань, зазначених у цьому рішенні, та згідно з оформленим посвідченням на проведення перевірки. У рішенні про проведення перевірки зазначаються підстава, предмет перевірки, строк проведення перевірки, найменування постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувача радіочастотного спектра, стосовно якого буде здійснено перевірку.
8. Рішення регуляторного органу про проведення позапланової перевірки має
прийматися виключно в таких випадках:
1) надходження до регуляторного органу обґрунтованого звернення з додаванням
підтверджуючих документів чи їх копій (за наявності) від:
кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг, користувачів радіочастотного спектра, постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг про порушення прав чи законних інтересів, передбачених законодавством про
електронні комунікації та/або радіочастотний спектр (крім питань, що належать до
питань позасудового врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, передбачених цим Законом);
правоохоронних органів (відповідно до їх компетенції) про порушення встановленого законодавством порядку маршрутизації трафіка міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, умов застосування технічних засобів
електронних комунікацій, використання ресурсу нумерації без відповідного дозволу.
У передбачених цим пунктом випадках позапланова перевірка здійснюється з питань, зазначених у зверненні;
2) на підставі письмової заяви постачальника електронних комунікаційних мереж
та/або послуг, користувача радіочастотного спектра в смугах радіочастот загального
користування про здійснення перевірки за його бажанням;
3) у разі виявлення ознак порушення вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр за результатами аналізу регуляторної звітності,
поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, та ненадання на повторне звернення регуляторного органу постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг в установлений строк інформації або надання таким постачальником інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність
чи відсутність порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр;
4) у разі неподання суб’єктом господарювання документів регуляторної звітності в установлені строки без поважних причин або без надання письмових пояснень
про причини, що перешкоджали поданню таких документів, — з питань щодо неподання звітності;
5) з метою перевірки дотримання умов, визначених у ліцензії на користування радіочастотним спектром, та/або задіяння радіочастотного спектра чи ресурсу нумерації (не частіше ніж один раз на рік);
6) у разі наявності обґрунтованої інформації щодо ознак невиконання регуляторних зобов’язань, покладених на постачальників електронних комунікаційних мереж
та/або послуг із значним ринковим впливом. У передбачених цим пунктом випадках
позапланова перевірка здійснюється після надсилання регуляторним органом запиту
до такого постачальника щодо виконання відповідних регуляторних зобов’язань та
не раніше терміну, передбаченого для надання відповіді на такий запит;
7) з метою перевірки виконання приписів або розпоряджень про усунення виявлених порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр;
8) надходження до регуляторного органу письмового звернення про здійснення
діяльності у сфері електронних комунікацій чи експлуатації радіообладнання без подання повідомлення про початок діяльності у сфері електронних комунікацій, отримання у встановлених цим Законом випадках ліцензії на користування радіочастотним спектром або присвоєнь радіочастот;
9) у разі виявлення за результатами радіочастотного моніторингу та виявлення радіозавад ознак порушення вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр;
10) з метою перевірки дотримання встановлених законодавством значень критеріїв ефективності користування радіочастотним спектром;
11) у разі виявлення в ході позасудового розгляду спору ознак порушень законодавства у сфері електронних комунікацій.
9. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за
тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), крім випадків, передбачених пунктами 5, 6, 10 частини восьмої цієї статті, забороняється. Особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства
про електронні комунікації та радіочастотний спектр, несуть відповідальність, передбачену законом.
10. Строк проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) не
може перевищувати десяти робочих днів.
Стаття 11. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб регуляторного органу щодо здійснення державного нагляду (контролю) та Генерального
штабу Збройних Сил України
1. Для здійснення державного нагляду (контролю) уповноважені посадові особи
регуляторного органу мають право:
1) здійснювати доступ відповідно до законодавства на територію, до виробничих, службових, адміністративних приміщень постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачів радіочастотного спектра, а також у встановленому порядку осіб, що здійснюють постачання електронних комунікаційних мереж та/або послуг, без подання повідомлення про початок такої діяльності або користування радіочастотним спектром без отримання у передбачених цим Законом
випадках ліцензій на користування радіочастотним спектром, здійснення присвоєнь
радіочастот;
2) здійснювати огляд територій, приміщень, які використовуються для провадження діяльності у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра, мереж та засобів електронних комунікацій, радіообладнання/випромінювальних пристроїв, а також документів, що стосуються питання перевірки;
3) перевіряти дотримання особами, зазначеними у пункті 1 цієї частини, вимог
законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, умов ліцензій
на користування радіочастотним спектром, регуляторних зобов’язань, покладених на
постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом, приписів та розпоряджень про усунення порушень законодавства про
електронні комунікації та радіочастотний спектр та інших рішень регуляторного органу, прийнятих відповідно до цього Закону;
4) безоплатно отримувати інформацію, усні та письмові пояснення та інші матеріали, необхідні для перевірки дотримання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, від особи, стосовно якої здійснюється державний
нагляд (контроль), та її посадових осіб;
5) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій регуляторного органу;
6) використовувати відповідно до законодавства технічні засоби для здійснення
державного нагляду (контролю), фіксувати процес здійснення заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки;
7) залучати, у разі необхідності, до здійснення заходів державного нагляду
(контролю) третіх осіб;
8) вимагати від особи, стосовно якої здійснюється державний нагляд (контроль),
усунення виявлених порушень, надавати в межах своїх повноважень постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачам радіочастотного спектра обов’язкові для виконання приписи та розпорядження про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр;
9) здійснювати у порядку, визначеному регуляторним органом, випробування
шляхом вимірювання та/або спостереження щодо передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж, якості електронних комунікаційних послуг, порядку маршрутизації трафіка та обчислення показників якості послуг електронних комунікацій;
10) вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
11) інші права, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. Під час здійснення державного нагляду (контролю) регуляторний орган та його
уповноважені посадові особи зобов’язані:
1) повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль)
у межах повноважень, встановлених цим Законом;
2) забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб’єкта господарювання, що стають доступними в ході здійснення державного нагляду (контролю);
3) не втручатися і не перешкоджати провадженню господарської діяльності під
час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує жит-
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тю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного характеру, настання аварій, інших пошкоджень мереж електронних комунікацій, що можуть призвести до зупинення надання послуг електронних комунікацій;
4) ознайомити з результатами державного нагляду (контролю) у строки, передбачені законом, керівника постачальника електронних комунікаційних мереж та/або
послуг, користувача радіочастотного спектра — юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу чи фізичну особу або уповноважену нею
особу;
5) у межах своєї компетенції безоплатно надавати особі, стосовно якої здійснюється державний нагляд (контроль), консультаційну підтримку з питань здійснення
державного нагляду (контролю);
6) дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із особами, стосовно яких
здійснюється державний нагляд (контроль), утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання;
7) не допускати здійснення заходів державного нагляду (контролю) та інших заходів, що не відповідають або не встановлені цим Законом.
3. Посадові особи регуляторного органу несуть відповідальність за незаконні рішення, дії чи бездіяльність щодо державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та інших законів».
4. Порядок здійснення державного нагляду (контролю) стосовно спеціальних користувачів радіочастотного спектра визначається Генеральним штабом Збройних
Сил України.
Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання та користувачів радіочастотного спектра
1. Суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері електронних комунікацій та/або радіочастотного спектра, користувач радіочастотного спектра під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) має право:
1) бути поінформованим про свої права та обов’язки;
2) вимагати від уповноважених посадових осіб регуляторного органу додержання вимог законодавства;
3) перевіряти наявність в уповноважених посадових осіб регуляторного органу та
осіб, залучених до проведення перевірки, службового посвідчення та посвідчення на
проведення позапланової перевірки і одержувати копію посвідчення на проведення
позапланової перевірки;
4) не допускати уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
а) уповноважена посадова особа регуляторного органу до початку перевірки не
ознайомила суб’єкта господарювання з документами, передбаченими частиною сьомою статті 10 цього Закону, та не надала їх копії, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
б) уповноважена посадова особа регуляторного органу не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта, що перевіряється);
в) тривалість позапланової перевірки перевищує строк, зазначений у документах,
передбачених частиною сьомою статті 10 цього Закону;
г) уповноважені посадові особи регуляторного органу здійснюють повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою
для проведення позапланової перевірки, крім випадків, передбачених пунктами
5, 6, 10 частини восьмої статті 10 цього Закону;
5) бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;
6) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або
є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання;
7) одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);
8) надавати регуляторному органу в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;
9) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії регуляторного
органу та його посадових осіб;
10) отримувати консультативну допомогу від регуляторного органу з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
11) вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати
від уповноважених посадових осіб регуляторного органу внесення до нього записів
про здійснення таких заходів до початку їх проведення;
12) вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) в разі:
а) перевищення уповноваженою посадовою особою регуляторного органу визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
б) з’ясування уповноваженими посадовими особами регуляторного органу під час
проведення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких
стала підставою для здійснення такого заходу;
13) фіксувати процес здійснення заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та
відеотехніки.
2. Суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, користувач радіочастотного спектра під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов’язаний:
1) допускати уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;
2) виконувати вимоги регуляторного органу, його уповноважених посадових осіб
щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
3) надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю), відповідно до закону, у
тому числі інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіообладнання;
4) одержувати примірник акта та/або припису, розпорядження регуляторного органу, його уповноважених посадових осіб за результатами здійсненого позапланового заходу державного нагляду (контролю).
Стаття 13. Розпорядчі документи регуляторного органу та його уповноважених
посадових осіб щодо державного нагляду (контролю)
1. Для здійснення позапланової перевірки регуляторний орган приймає рішення,
що має містити інформацію відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону.
2. На підставі рішення оформлюється посвідчення на проведення позапланової
перевірки, яке підписується уповноваженою регуляторним органом посадовою особою із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) і засвідчується печаткою (за наявності).
3. У посвідченні на проведення позапланової перевірки зазначаються:
1) найменування постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувача радіочастотного спектра та/або його відокремленого підрозділу
або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, щодо
діяльності яких здійснюється захід;
2) місцезнаходження постачальника електронних комунікаційних мереж та/або
послуг, користувача радіочастотного спектра та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких проводиться перевірка;
3) номер і дата рішення, на виконання якого проводиться перевірка;
4) перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові (за наявності);
5) дата початку та дата закінчення перевірки;
6) підстави для проведення перевірки;
7) предмет проведення перевірки.
4. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення
позапланової перевірки.
5. Перед початком проведення позапланової перевірки уповноважені посадові
особи регуляторного органу зобов’язані пред’явити керівнику постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувача радіочастотного спектра
— юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі — підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення та службове
посвідчення, що засвідчує уповноважену посадову особу регуляторного органу, і надати суб’єкту господарювання, що здійснює діяльність у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра (користувачу радіочастотного спектра), копію посвідчення, ознайомити з підставою для проведення позапланової перевірки.
Уповноважена посадова особа регуляторного органу без посвідчення на проведення позапланової перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати
державний нагляд (контроль).
6. За результатами проведення позапланової перевірки уповноважена посадова
особа регуляторного органу складає акт за формою, затвердженою регуляторним
органом.
7. Уповноважена посадова особа регуляторного органу зазначає в акті стан виконання вимог законодавства постачальником електронних комунікаційних мереж та/
або послуг (користувачем радіочастотного спектра), а в разі невиконання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами регуляторного органу, які здійснювали захід, та постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувачем радіочастотного спектра) або уповноваженою ним особою, якщо інше не встановлено законом.
Якщо постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувач
радіочастотного спектра) не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями,
які є невід’ємною частиною акта перевірки. Зауваження можуть бути подані не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання акта.

У разі відмови постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг
(користувача радіочастотного спектра) підписати акт уповноважена посадова особа
регуляторного органу вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта видається постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувачу радіочастотного спектра), який перевірявся, інший
зберігається в регуляторного органу.
8. З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час проведення позапланової перевірки порушень вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр на підставі акта перевірки складається припис або розпорядження про усунення виявлених порушень за формою, затвердженою регуляторним органом. Посадова особа регуляторного органу має прийняти рішення про винесення
припису про усунення виявлених порушень протягом 15 робочих днів з дня складення акта перевірки.
9. Припис — обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога уповноваженої посадової особи регуляторного органу постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачу радіочастотного спектра щодо усунення
порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування адміністративно-господарських санкцій щодо суб’єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка проводила
перевірку. Припис уповноваженої посадової особи регуляторного органу про усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше трьох робочих днів з дня складення припису надається постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувачу радіочастотного спектра) чи уповноваженій
ним особі для виконання, а другий примірник залишається в регуляторного органу.
У разі відмови постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг
(користувача радіочастотного спектра) або уповноваженої ним особи від отримання припису щодо усунення порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на копії припису, який залишається в органі державного нагляду (контролю), проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.
10. Розпорядження регуляторного органу — обов’язкове для виконання письмове
рішення регуляторного органу про усунення виявлених порушень у визначені строки.
Розпорядження підписується головою регуляторного органу.
Розпорядження може передбачати застосування до суб’єкта господарювання
санкцій, передбачених законом. Розпорядження регуляторного органу про усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про його винесення направляється рекомендованим листом постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувачу радіочастотного спектра) для виконання, а другий примірник залишається в регуляторного органу.
Стаття 14. Усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр
1. Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувач радіочастотного спектра, який одержав припис уповноваженої посадової особи регуляторного органу, розпорядження регуляторного органу про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр, зобов’язаний у
встановлений приписом чи розпорядженням строк усунути порушення та подати регуляторному органу інформацію у письмовій формі про їх усунення.
Строк усунення виявлених порушень зазначається у приписі відповідно до граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, встановлених регуляторним органом.
У разі документально підтвердженої неможливості усунення порушень протягом
зазначеного в приписі строку на підставі звернення суб’єкта господарювання регуляторний орган приймає рішення про продовження такого строку, але не більше ніж
на 60 робочих днів.
2. У разі невиконання припису у встановлений у ньому строк регуляторний орган в
термін, що не перевищує 25 робочих днів з моменту встановлення факту невиконання припису, зафіксованого відповідним актом позапланової перевірки, приймає рішення про винесення розпорядження про усунення порушень, в якому:
1) визначає відповідно до закону заходи з усунення порушень та строки їх реалізації;
2) накладає, за наявності підстав, адміністративно-господарські санкції, вживає
інших заходів, передбачених законом;
3) зобов’язує припинити діяльність з надання електронних комунікаційних мереж
та/або послуг без повідомлення про початок такої діяльності та/або експлуатацію радіообладнання без присвоєнь радіочастот та застосовує відповідні адміністративногосподарські санкції;
4) у разі встановлення факту експлуатації радіообладнання з порушенням зазначених у присвоєнні радіочастот параметрів приймає (за необхідності) рішення про
тимчасове зупинення чи зміну умов його експлуатації на період до усунення виявлених порушень, а також про застосування технічних заходів з усунення радіозавад за
рахунок користувача радіочастот, з вини якого створюються такі радіозавади.
Тимчасове зупинення чи зміна умов використання радіообладнання мовлення
здійснюється регуляторним органом виключно у випадках встановлення факту загрози життю або здоров’ю людей з обов’язковим інформуванням Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення у триденний строк.
3. У разі наявності в регуляторного органу інформації про здійснення діяльності у
сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра без подання повідомлення про початок діяльності та/або користування радіочастотним спектром без присвоєнь радіочастот (у передбачених цим Законом випадках) та в разі неможливості проведення заходів державного нагляду (контролю), з метою встановлення власників незаконно діючих засобів електронних комунікацій, радіообладнання/випромінювальних пристроїв та їх вилучення, а також усунення порушень законодавства про
електронні комунікації та радіочастотний спектр регуляторний орган забезпечує проведення спільних заходів у порядку взаємодії регуляторного органу та правоохоронних органів, визначеному їх спільними нормативно-правовими актами. Під час проведення спільних заходів уповноважені регуляторним органом посадові особи мають
право надавати в межах своїх повноважень обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний
спектр, складати в установленому законом порядку протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, вживати інших заходів, передбачених законом, у тому числі стосовно власників (балансоутримувачів) споруд або земельних ділянок, на
яких встановлені незаконно діючі засоби електронних комунікацій, радіообладнання
(у разі, якщо вони відмовляються надати інформацію про власника незаконно діючого радіообладнання).
4. У разі наявності доказів порушення умов, визначених статтею 47 цього Закону, та/або умов відповідної ліцензії, що становлять загрозу для громадської безпеки,
громадського здоров’я або ризики створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра, регуляторний орган у
встановленому ним порядку вживає невідкладних тимчасових заходів для усунення
зазначених загроз та ризиків на період до прийняття остаточного рішення шляхом
обмеження передбачених ліцензією прав користування радіочастотним спектром, у
тому числі їх призупинення чи визначення певних технічних параметрів користування радіочастотним спектром.
Такі заходи застосовуються на строк, що не перевищує 20 робочих днів.
У разі якщо зазначені заходи не завершено у визначений строк, його може бути
продовжено рішенням регуляторного органу не більше ніж на три місяці.
До вжиття передбачених цією частиною заходів регуляторний орган зобов’язаний
запропонувати користувачу радіочастотного спектра, стосовно якого вони вживаються, надати у встановлений строк пояснення, а також запропонувати заходи з усунення відповідних загроз чи ризиків.
Стаття 15. Оскарження рішень регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо здійснення державного нагляду (контролю)
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачі радіочастотного спектра, стосовно яких здійснюються заходи державного нагляду
(контролю), мають право звернутися до регуляторного органу із скаргою на незаконні дії його посадових осіб при здійсненні державного нагляду (контролю). Така скарга може бути подана під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) або
в строк, що не перевищує десяти робочих днів після їх завершення. Подання скарги
не зупиняє здійснення заходів державного нагляду (контролю) чи заходів з усунення порушень, що оскаржуються.
2. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачі радіочастотного спектра, стосовно яких здійснюються заходи державного нагляду
(контролю), мають право оскаржити результати заходів державного нагляду (контролю) та прийняті відповідно до них рішення в судовому порядку.
3. У разі оскарження в судовому порядку припису уповноваженої посадової особи
регуляторного органу чи розпорядження регуляторного органу перевірка виконання
вимог такого припису або розпорядження не може проводитися до дати набрання законної сили судовим рішенням з цього питання.
Розділ IV. ЗАГАЛЬНА АВТОРИЗАЦІЯ
Стаття 16. Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних
комунікацій
1. Господарська діяльність у сфері електронних комунікацій здійснюється на засадах загальної авторизації, крім передбачених цим Законом випадків користування
радіочастотним спектром та ресурсами нумерації.
2. Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність як постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, повинні
протягом місяця від початку такої діяльності надіслати до регуляторного органу повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій (далі — повідомлення).
Подальше здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій без подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій забороняється.

Обов’язок з надання повідомлення не поширюється на надання послуг міжособистісних електронних комунікацій без використання ресурсу нумерації.
3. Повідомлення надсилається шляхом заповнення електронної форми на електронній регуляторній платформі із застосуванням засобу кваліфікованого електронного підпису та має містити таку інформацію:
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
2) код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України — для
юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в паспорті) — для фізичних осіб — підприємців;
3) місцезнаходження — для юридичної особи або місце проживання — для фізичної особи — підприємця;
4) адреса для листування;
5) контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної
сторінки в мережі Інтернет (за наявності);
6) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника та, за необхідності, інших
осіб, уповноважених вчиняти дії від його імені;
7) територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій.
Інформація зазначається згідно з Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) та вноситься шляхом проставляння відмітки навпроти відповідних адміністративно-територіальних одиниць КОАТУУ;
8) вид та опис електронних комунікаційних послуг. Інформація вноситься до повідомлення шляхом проставляння відмітки навпроти найменування відповідного виду послуг чи доступу. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів електронних
комунікаційних послуг, затвердженому регуляторним органом, послуги, яку надає
суб’єкт господарювання, вид та опис такої послуги надаються в довільній формі;
9) інформація про отримані ліцензії, дозволи — у разі здійснення діяльності у
сфері електронних комунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу (при заповненні такої інформації автоматично використовуються дані відповідних реєстрів, що містяться на регуляторній платформі);
10) зобов’язання заявника виконувати передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері електронних комунікацій обов’язки постачальника електронних комунікаційних мереж та послуг;
11) дата початку діяльності.
При формуванні електронної форми повідомлення відповідно до пунктів
1, 3, 6 частини третьої цієї статті використовуються дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом автоматизованого обміну інформацією. При зміні зазначених даних в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань відповідні зміни мають автоматично відображатися у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
При формуванні електронної форми повідомлення регуляторний орган забезпечує перевірку повноти та коректності її заповнення.
Повідомлення підписується керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені
суб’єкта господарювання, або особисто фізичною особою — підприємцем.
Датою подання повідомлення вважається дата його вхідної реєстрації в регуляторному органі.
Повідомлення вважається неподаним у разі невідповідності зазначеної в ньому інформації вимогам, наведеним у частині третій цієї статті, про що суб’єкт господарювання повідомляється протягом п’яти робочих днів.
4. Уповноважені регуляторним органом посадові особи протягом п’яти робочих
днів з дати реєстрації повідомлення забезпечують внесення відповідних відомостей
до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг і надсилають суб’єкту господарювання через електронний кабінет витяг з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5. Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні, покладається на керівника суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення, або відповідно на фізичну особу — підприємця.
6. У разі зміни відомостей, зазначених у частині третій цієї статті, або виявлення
помилок у поданому повідомленні суб’єкт господарювання зобов’язаний подати виправлені дані не пізніше десяти робочих днів з дня настання таких змін.
У разі припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам суб’єкт господарювання не пізніше ніж за три місяці
до припинення такої діяльності повинен надати інформацію про це до регуляторного
органу для оприлюднення на електронній регуляторній платформі.
7. За подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, внесення змін до відомостей, зазначених у повідомленні, внесення
відомостей до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг,
отримання витягів із зазначеного реєстру плата не справляється.
Стаття 17. Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
1. Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг ведеться
регуляторним органом (його уповноваженими особами) в електронному вигляді за
встановленими ним порядком та формою.
2. Реєстр містить такі відомості:
1) дата надходження повідомлення відповідно до статті 16 цього Закону;
2) інформація, зазначена в повідомленні відповідно до частини третьої статті 16
цього Закону;
3) інші наявні в регуляторного органу відомості, передбачені формою такого реєстру.
3. Виключення з реєстру здійснюється:
1) уповноваженими регуляторним органом посадовими особами на підставі заяви суб’єкта господарювання, що подається через електронний кабінет на електронній
регуляторній платформі. Така заява повинна бути подана за три місяці до припинення діяльності у сфері електронних комунікацій (крім випадків відсутності користувачів послуг такого постачальника);
2) за рішенням регуляторного органу на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про
припинення діяльності юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності
фізичної особи — підприємця.
4. Плата за включення до реєстру чи виключення з нього не справляється.
5. Регуляторний орган безоплатно забезпечує можливість пошуку в реєстрі даних,
зокрема, за найменуванням суб’єкта господарювання, видами послуг та іншими наявними параметрами, а також формування та отримання витягів з реєстру.
Стаття 18. Умови загальної авторизації у сфері електронних комунікацій
1. Суб’єктам господарювання забезпечується свобода постачання електронних
комунікаційних мереж та послуг з дотриманням вимог, передбачених цим Законом.
Електронна комунікаційна послуга включає, зокрема такі типи послуг:
послуга доступу до мережі Інтернет;
послуга міжособистісної електронної комунікації;
послуги, що складаються повністю або головним чином з передачі сигналів, у тому числі:
для здійснення міжмашинної взаємодії;
для мовлення.
2. На господарську діяльність з надання електронних комунікаційних послуг та доступу до електронних комунікаційних мереж поширюються лише:
1) умови загальної авторизації, передбачені частиною третьою цієї статті;
2) встановлені цим Законом вимоги щодо регулювання питань:
а) користування радіочастотним спектром та ресурсами нумерації, надання універсальних послуг;
б) забезпечення доступу та взаємоз’єднання мереж, спільного використання фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
в) накладення регуляторних зобов’язань на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з істотним ринковим впливом.
3. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані
дотримуватися таких умов загальної авторизації:
1) надавати повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних
комунікацій та інформацію про зміну зазначених у ньому даних відповідно до статті 16 цього Закону;
2) надавати передбачену законом регуляторну звітність та інформацію на запити
регуляторного органу та інших органів державної влади в межах їх компетенції відповідно до статей 9, 20 цього Закону;
3) здійснювати захист персональних даних при замовленні та наданні електронних комунікаційних послуг відповідно до Закону України Про захист персональних
даних;
4) здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно
до Конституції України та закону;
5) забезпечувати прозорість у розкритті інформації для цілей забезпечення наскрізного підключення, надавати регуляторному органу інформацію, необхідну для
перевірки точності такого розкриття, а також виконувати інші зобов’язання, пов’язані
з доступом та взаємоз’єднанням відповідно до цього Закону. Дія цього пункту поширюється лише на діяльність з надання доступу до електронних комунікаційних мереж;
6) виконувати обов’язки, пов’язані з наданням електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам, крім послуг міжособистісних електронних комунікацій
без використання нумерації, відповідно до цього Закону;
7) виконувати обов’язки, пов’язані з користуванням радіочастотним спектром відповідно до статті 47 цього Закону;
8) виконувати обов’язки, пов’язані з користуванням ресурсом нумерації відповідно до статті 79 цього Закону;
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9) дотримуватися технічних регламентів та технічних вимог (технічних специфікацій) відповідно до закону;
10) надавати доступ до своїх електронних комунікаційних мереж уповноваженим
законом органам державної влади (їх посадовим особам) для правомірного зняття інформації в електронних комунікаційних мережах у випадках та порядку, встановлених законом;
11) забезпечувати відповідно до закону передачу оповіщень про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану від органів державної влади до населення;
12) забезпечувати відповідно до закону зв’язок користувачів із службами екстреної допомоги та зв’язок між екстреними службами та органами державної влади, органами місцевого самоврядування під час надзвичайних ситуацій;
13) на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через
які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії.
4. Частина третя цієї статті містить виключний 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.
5. До прав користування радіочастотним спектром або ресурсами нумерації застосовуються лише умови загальної авторизації, пов’язані з цими правами, зазначені у статтях 47 і 79 цього Закону, відповідно.
6. Умови та процедури загальної авторизації можуть бути змінені лише в
об’єктивно обґрунтованих випадках, пропорційно та з урахуванням завдань, передбачених статтею 4 цього Закону.
Стаття 19. Права постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг мають право на:
1) постачання електронних комунікаційних послуг та/або доступ до мереж відповідно до цього Закону;
2) отримання доступу до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання
(створення) та експлуатації електронних комунікаційних мереж, а також планування
та розвиток власних електронних комунікаційних мереж відповідно до вимог, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України;
3) отримання та використання відповідно до цього Закону радіочастотного спектра для надання електронних комунікаційних послуг та доступу до електронних комунікаційних мереж;
4) отримання та використання відповідно до цього Закону ресурсів нумерації з національного плану нумерації для надання електронних комунікаційних послуг та/або
доступу до мереж;
5) постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають
послуги користувачам, мають право на:
а) ведення переговорів щодо взаємоз’єднання мереж з іншими постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг та, якщо це відповідає законодавству, — отримання доступу та/або взаємоз’єднання своїх електронних комунікаційних мереж з електронними комунікаційними мережами інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
б) призначення у випадках та порядку, встановлених цим Законом, для надання
універсальної послуги (послуг) на певних територіях, призначених для забезпечення доступом до універсальних послуг та на отримання компенсації збитків (витрат), у
разі їх наявності, від розгортання мереж для забезпечення такого доступу;
в) встановлення індивідуальних тарифних планів при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг з кінцевими користувачами — юридичними особами та/або фізичними особами — підприємцями;
6) об’єднання електронних комунікаційних послуг у тарифні плани та пакети послуг і отримання від кінцевих користувачів оплати вартості пакетів послуг;
7) спільне використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж та її
елементів на договірних засадах відповідно до цього Закону;
8) установлення технічних засобів електронних комунікацій у приміщеннях, що
належать їм на належних правових підставах, з дозволу власника приміщення та розміщення на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту та електроенергетики технічних засобів електронних комунікацій на договірних засадах у порядку, встановленому законодавством;
9) припинення діяльності у сфері електронних комунікацій або часткове припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг або певного їх виду
або на певній території, відповідно до цього Закону;
10) інші права, встановлені цим Законом.
2. Право власності та право на технічне обслуговування і експлуатацію електронних комунікаційних мереж може належати будь-якій фізичній особі — підприємцю або юридичній особі, незалежно від форм власності, які є резидентами України.
Надання електронних комунікаційних мереж та послуг на території України є виключним правом юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих
відповідно до законодавства (резиденти України).
3. З метою захисту національних інтересів та національної безпеки України в інформаційній сфері структура власності юридичних осіб — постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж
ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям (крім юридичних осіб державної форми власності), має відповідати таким вимогам:
а) у структурі власності юридичних осіб — постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та
радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, на усіх рівнях ланцюга володіння
корпоративними правами не має бути:
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також осіб без громадянства;
фізичних і юридичних осіб, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичних осіб,
учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи;
політичних партій, профспілкових, релігійних організацій та юридичних осіб, які
вони заснували;
громадян, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі
або визнані судом недієздатними;
б) кінцевим бенефіціарним власником (кінцевими бенефіціарними власниками)
юридичних осіб — постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, може бути виключно громадянин України (громадяни України).
4. З метою поліпшення якості електронних комунікаційних послуг постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг із залученням інших зацікавлених сторін та у координації з регуляторним органом можуть розробляти відповідно
до законодавства кодекси (стандарти) поведінки, які можуть використовуватися (на
добровільних засадах) при наданні електронних комунікаційних послуг, а також здійснювати моніторинг їх виконання.
Стаття 20. Регуляторна звітність
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, загальні користувачі радіочастотного спектра зобов’язані складати та безоплатно надавати до
регуляторного органу в передбачених цим Законом цілях регуляторну звітність щодо здійснення діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, певних її видів.
Регуляторна звітність подається через електронну регуляторну платформу відповідно до встановлених регуляторним органом інструкцій щодо їх заповнення, строків і порядку подання.
Регуляторний орган встановлює регуляторну звітність для виконання своїх повноважень, передбачених цим Законом.
2. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які здійснюють діяльність також у сферах господарської діяльності, інших ніж електронні комунікації, з метою подання регуляторної звітності, у тому числі необхідної для аналізу
ринків електронних комунікацій, повинні вести окремий бухгалтерський облік діяльності, пов’язаної з наданням електронних комунікаційних мереж та/або послуг, із метою визначення всіх складових елементів витрат і доходів, пов’язаних з такою діяльністю, підстав та методів, що використовуються для їх розрахунку, в тому числі деталізовану розбивку основних засобів та структурних витрат згідно із законодавством
про фінансовий та бухгалтерський облік.
На суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зазначені в цій частині вимоги поширюються в частині окремого обліку доходів.
3. У разі виявлення ознак невиконання вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр за результатами аналізу поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг регуляторної звітності уповноважені посадові особи регуляторного органу звертаються до відповідного постачальника
електронних комунікаційних мереж та/або послуг із запитом про надання пояснення
щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій та/або радіочастотного спектра, а постачальник електронних комунікаційних
мереж та/або послуг зобов’язаний у строки, зазначені в запиті, надати обґрунтовані
пояснення по суті та за потреби підтвердити їх засвідченими в установленому порядку копіями документів (електронними копіями).
Строк для надання відповіді регуляторному органу залежить від обсягу інформації і не може бути меншим десяти та перевищувати двадцять п’ять робочих днів з дня
відправлення відповідного звернення. Такий строк може бути продовжений не більше ніж на десять робочих днів уповноваженою посадовою особою регуляторного ор-

гану за обґрунтованим зверненням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
У разі отримання в установлені строки достатньої інформації, що підтверджує виконання постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, уповноважена посадова особа регуляторного органу повідомляє про це відповідного постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг протягом десяти робочих днів.
За наявності отриманої в установлені строки достатньої інформації, що підтверджує порушення вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр, регуляторним органом вживаються заходи реагування, передбачені статтею 14 цього Закону.
У разі ненадходження в установлений строк запитуваної інформації або надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність
порушень вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр,
уповноважена посадова особа регуляторного органу повторно звертається до постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг з вимогою надати пояснення або уточнити надані пояснення щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій та/або радіочастотного спектра у встановлений відповідно до вимог цієї частини строк.
У разі ненадходження в установлений строк запитуваної інформації або в разі надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність порушень вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр, після повторного звернення уповноваженої посадової особи регуляторного органу регуляторний орган приймає рішення про проведення позапланової перевірки постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
Стаття 21. Географічні огляди розгортання мереж широкосмугового доступу та
доступності універсальних послуг
1. Регуляторний орган проводить географічні огляди доступності на всій території України мереж широкосмугового доступу (фіксованих та мобільних) та послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці, а також оновлює їх не менше ніж раз на рік.
2. Географічний огляд повинен включати:
1) обстеження поточного географічного охоплення території України електронними комунікаційними мережами та послугами, передбаченими частиною першою цієї статті;
2) прогноз охоплення, не менше ніж на наступний за здійсненням огляду рік, території України електронними комунікаційними мережами та послугами, передбаченими частиною першою цієї статті, у тому числі інформацію про заплановані розгортання таких мереж, їх значні оновлення або розширення, а також про заплановане
надання послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці.
Такі географічні огляди включають набір даних, деталізований по кожному населеному пункту, що характеризують доступність відповідних електронних комунікаційних мереж та послуг, у тому числі щодо наявності електронних комунікаційних
мереж, їх пропускної здатності, постачальників таких мереж та/або послуг та якості
послуг, які можуть відображатися, в тому числі за допомогою цифрових інструментів на багаторівневій карті (геоінформаційній системі).
3. Методику проведення та оновлення географічних оглядів, передбачених частиною першою цієї статті, встановлює регуляторний орган за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
З метою проведення географічних оглядів регуляторний орган має право вимагати від постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, органів державної влади та органів місцевого самоврядування надання інформації, зазначеної
у частині другій цієї статті, відповідно до зазначеної методики.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати
на запит регуляторного органу інформацію, передбачену частиною другою цієї статті.
4. Якщо географічний огляд свідчить, що на певній території відсутні мережі широкосмугового доступу чи послуги голосових електронних комунікацій у фіксованому місці та не планується протягом року з моменту проведення огляду розгортання
таких мереж чи надання послуг, регуляторний орган приймає рішення про визначення цієї території (з чітким визначенням її географічних меж) такою, на якій має бути
здійснено забезпечення доступу до мереж широкосмугового доступу чи послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці відповідно до цього Закону.
5. Регуляторний орган надсилає до всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що здійснюють відповідні види діяльності на визначеній
згідно з частиною четвертою цієї статті території, запити про надання інформації щодо їх наміру розгортати мережі широкосмугового доступу чи надавати послуги голосових електронних комунікацій у фіксованому місці протягом прогнозного періоду.
Регуляторний орган встановлює перелік інформації і форму повідомлення щодо наміру з розгортання мереж широкосмугового доступу з урахуванням інформації, що включається до географічних оглядів розгортання мереж відповідно до частини другої цієї статті.
6. Регуляторний орган, центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, інші органи державної влади та органи
місцевого самоврядування зобов’язані враховувати результати географічного огляду
та призначення територій відповідно до частини четвертої цієї статті при:
1) розробленні національного плану розвитку мереж широкосмугового доступу;
2) визначенні зобов’язань щодо покриття електронними комунікаційними послугами при наданні ліцензії на користування радіочастотним спектром;
3) визначенні наявності доступу до універсальних послуг та вжитті відповідно до
цього Закону заходів з їх забезпечення;
4) фінансуванні заходів з розвитку електронних комунікаційних мереж та послуг
за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів;
5) прийнятті інших рішень відповідно до цього Закону.
7. З метою доступності для кінцевих користувачів інформації про наявність електронних комунікаційних послуг у різних населених пунктах регуляторний орган забезпечує розміщення даних географічного огляду на електронній регуляторній платформі з визначеним ним рівнем деталізації та в форматі, які є зручними для вибору
постачальника електронних комунікаційних послуг.
Стаття 22. Консультації з учасниками ринку, іншими зацікавленими сторонами
1. Регуляторний орган проводить консультації з постачальниками електронних
комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, іншими зацікавленими сторонами при здійсненні передбачених цим Законом заходів, які
мають суттєвий вплив на відповідний ринок, у тому числі щодо конкурсних засад
розподілу радіочастотного спектра, аналізу ринків та прийняття рішень за його результатами, вжиття заходів із забезпечення доступності універсальних послуг, в інших випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу асоціацій, громадських об’єднань та професійних спілок, учасників ринку чи суб’єктів, стосовно яких
приймається рішення (вживається захід).
2. З метою належного врахування інтересів кінцевих користувачів регуляторний
орган за участю інших зацікавлених органів державної влади забезпечує проведення консультацій з кінцевими користувачами, у тому числі споживачами з інвалідністю, виробниками та постачальниками електронних комунікаційних засобів, постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг з питань, пов’язаних з
правами кінцевих користувачів, включаючи еквівалентний доступ і вибір для споживачів з інвалідністю.
3. Доступ до участі в консультаціях, передбачених частинами першою і другою цієї статті, та оприлюднення їх результатів забезпечуються регуляторним органом, у тому числі через електронну регуляторну платформу.
На електронній регуляторній платформі має бути оприлюднений проект рішення
чи іншого документа, що підлягає процедурі консультації, дата його оприлюднення,
строк подання коментарів і пропозицій та орієнтовний строк прийняття відповідних
рішень за результатами консультацій.
Зазначена інформація також надсилається через електронний кабінет постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг, стосовно яких приймається рішення (захід), та в електронному вигляді іншим зацікавленим особам, які внесли свої електронні адреси до списку розсилки з питань консультацій на електронній
регуляторній платформі.
4. Регуляторний орган повинен надати зацікавленим сторонам можливість прокоментувати проект відповідного рішення (заходів) у строк, встановлений ним з урахуванням складності питання, але не менше ніж 30 календарних днів.
Щодо рішень регуляторного органу, строк для прийняття яких визначений цим
Законом менше ніж 30 календарних днів, регуляторний орган визначає період консультацій в межах відповідного строку, але не менше п’яти робочих днів.
Строк для консультацій щодо проектів нормативно-правових актів не може бути
меншим 30 календарних днів.
5. Протягом п’яти робочих днів з моменту завершення строку консультацій регуляторний орган публікує узагальнену інформацію про результати обговорень, у тому числі щодо отриманих коментарів і пропозицій та позиції регуляторного органу
щодо цих коментарів.
6. Консультації щодо регуляторних актів здійснюються відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
Стаття 23. Загальні засади позасудового врегулювання спорів
1. Регуляторний орган здійснює врегулювання спорів, що виникають між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг у зв’язку з реалізацією
їх прав та/або виконанням їхніх обов’язків:
1) передбачених цим Законом або нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до цього Закону, зокрема:
взаємоз’єднання мереж, що виникають на будь-яких етапах укладення, зміни, виконання та розірвання договору про взаємоз’єднання мереж;
доступ до мереж та інфраструктури електронних комунікацій, що виникають на
будь-яких етапах укладення, зміни, виконання та розірвання договору про доступ;

національний роумінг та перенесення номерів;
здійснення передбачених цим Законом заходів із спільного інвестування та розгортання електронних комунікаційних мереж;
2) передбачених договором, який регулює відносини, визначені цим Законом.
2. Регуляторний орган на підставі звернення будь-якої із сторін відповідно до статті 24 цього Закону розглядає спір та приймає обов’язкове до виконання рішення у
строк, що не перевищує двох місяців з моменту надходження звернення. Цей строк
може бути продовжений на час, необхідний для отримання доказів чи вчинення інших необхідних процесуальних дій. Загальний строк врегулювання спору не повинен
перевищувати чотирьох місяців з моменту надходження звернення.
У разі призначення експертизи перебіг строку може бути зупинений до виконання
експертизи, про що регуляторним органом ухвалюється мотивоване рішення.
3. Регуляторний орган повинен вирішувати спори відповідно до принципів і завдань, зазначених у частині другій статті 3 та статті 4 цього Закону, а також принципів процесуальної рівності та змагальності сторін, гласності та відкритості вирішення спору.
4. Рішення регуляторного органу за результатами розгляду спору повинне містити обґрунтування та оприлюднюватися на електронній регуляторній платформі, крім
їх положень (частин), що містять інформацію з обмеженим доступом.
5. Звернення до регуляторного органу щодо позасудового врегулювання спору не
перешкоджає праву кожної із сторін звернутися до суду.
6. У разі виникнення спору між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг України та інших країн регуляторний орган вживає заходів щодо
сприяння їх врегулюванню згідно з міжнародними договорами України у співпраці з
компетентними органами відповідних країн та міжнародними організаціями.
Стаття 24. Порядок позасудового розгляду спорів та прийняття рішень
1. Регуляторний орган встановлює порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, який визначає, зокрема, вимоги щодо:
1) форми, змісту і порядку подання заяв для вирішення спорів;
2) проведення переговорів між сторонами з метою врегулювання спору;
3) надання та збору доказів, проведення експертизи (у разі необхідності);
4) підготовки до розгляду спору, в тому числі щодо створення робочих груп для
попереднього розгляду спору і надання пропозицій регуляторному органу про його вирішення;
5) порядку повідомлення сторін про проведення засідань, інших заходів з розгляду спору;
6) процедури розгляду спорів, у тому числі в електронній формі.
2. Сторони спору мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами розгляду спору;
2) надавати регуляторному органу докази, пояснення, запити, інші документи щодо предмета спору, обґрунтовувати свою позицію, в тому числі щодо заперечень іншої сторони або інших зацікавлених осіб, які беруть участь у розгляді спору;
3) одержувати копії рішень, інших процесуальних документів регуляторного органу щодо врегулювання спору;
4) оскаржувати рішення регуляторного органу до суду;
5) здійснювати інші права, передбачені цим Законом та правилами розгляду спорів, встановленими регуляторним органом.
Сторона спору має право відмовитися від своїх вимог.
Сторона спору має право визнати заявлену їй вимогу.
Сторони можуть закінчити розгляд спору шляхом укладення мирової угоди.
Сторони при розгляді спору повинні користуватися своїми правами на добросовісній та справедливій основі.
3. Заява щодо вирішення спору залишається без розгляду регуляторним органом у таких випадках:
1) предмет спору не належить до компетенції регуляторного органу;
2) спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
знаходиться на розгляді регуляторного органу, суду чи третейського суду або набрало законної сили рішення за результатами такого розгляду спору;
3) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду чи його розгляд в інший передбачений законом спосіб позасудового врегулювання спору, засвідчену копію якого подано до регуляторного органу;
4) заява щодо врегулювання спору подана особою, яка не має відповідних повноважень.
4. Регуляторний орган припиняє розгляд спору в разі, якщо:
1) після початку розгляду спору стали відомі обставини, зазначені у частині третій цієї статті;
2) від заявника надійшла заява про відмову від звернення про врегулювання спору;
3) сторонами укладено мирову угоду;
4) відбулося припинення юридичної особи (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця), яка була однією із сторін
у справі.
5. Регуляторний орган на підставі заяви будь-якої із сторін спору приймає рішення
у визначеному законом порядку про застосування тимчасових заходів захисту прав
заявника, відповідно до передбачених цим Законом повноважень, шляхом видання
припису утриматися від певних дій, заходів, які можуть ускладнити або унеможливити виконання рішення про врегулювання спору. Тимчасові заходи діють протягом
періоду, визначеного рішенням регуляторного органу, але не довше ніж до набрання
чинності рішенням щодо спору, крім випадків їх скасування чи зміни регуляторним
органом за зверненням будь-якої із сторін спору, або в судовому порядку.
6. Рішення регуляторного органу, прийняті в ході розгляду спору, набувають чинності з дня їх прийняття.
Розділ V. ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ
Стаття 25. Створення електронних комунікаційних мереж
1. Розміщення на земельних ділянках об’єктів будівництва, що є частиною електронних комунікаційних мереж чи їх інфраструктури, здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2. Уздовж повітряних, підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж та споруд електронних комунікацій встановлюються охоронні зони, а в разі необхідності утворюються просіки, особливо захисні лісові ділянки з дотриманням вимог Земельного кодексу України та Лісового кодексу України.
Порядок установлення та визначення розмірів охоронних зон і просік, порядок їх
маркування та проведення робіт у цих зонах, у тому числі перелік робіт, здійснення
яких потребує погодження з операторами електронних комунікацій, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Оператори мають право вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів до категорії земель, визначених Земельним кодексом України, для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж
загального користування та/або інфраструктури.
Встановлення сервітуту для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та його припинення здійснюються відповідно до Земельного та Цивільного кодексів України з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
4. Використання державного майна, комунального майна та майна, що належить
Автономній Республіці Крим, для розміщення постачальниками електронних комунікаційних послуг своїх технічних засобів електронних комунікацій здійснюється в порядку та спосіб, визначених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж».
5. Доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі,
що не перебувають у власності постачальників електронних комунікаційних послуг
та/або мереж для розгортання загальнодоступних електронних комунікаційних мереж, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних
мереж».
Доступ до фізичної інфраструктури постачальників електронних комунікаційних
послуг та/або мереж для розгортання загальнодоступних електронних комунікаційних мереж здійснюється відповідно до цього Закону.
6. Оператору або уповноваженим ним особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії електронних комунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.
7. Встановлення (розміщення) технічних засобів електронних комунікацій, споруд
електронних комунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, об’єктах фізичної інфраструктури електронних комунікацій,
до яких отримано доступ, здійснюється на підставі проектної документації з доступу.
8. Забороняється вимагати від операторів отримання або подання будь-яких додаткових дозвільних документів для розміщення технічних засобів електронних комунікацій, споруд електронних комунікаційних мереж на елементах інфраструктури
відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, об’єктах фізичної інфраструктури електронних комунікацій, крім передбачених законом.
9. Дообладнання технічних засобів електронних комунікацій, споруд електронних комунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації
електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, об’єктах фізичної інфраструктури
електронних комунікацій потребує погодження з власником такої інфраструктури та
не потребує отримання і подання будь-яких інших дозвільних документів, погоджен-
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ня органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими
особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
10. Порядок введення в експлуатацію технічних засобів електронних комунікацій,
споруд електронних комунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, об’єктах фізичної інфраструктури електронних комунікацій визначається оператором або уповноваженими
ним особами.
11. Забудовники зобов’язані обладнати нові об’єкти житлово-побутового, культурного, лікувального та іншого призначення всіх форм власності мережами і пристроями для організації надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі в
багатоквартирних будинках, — до кожної квартири.
12. Оператор має право за власний рахунок розгорнути свою мережу до точки
доступу до внутрішньобудинкової фізичної інфраструктури. У разі відсутності в будівлі внутрішньобудинкової фізичної інфраструктури для розгортання мережі, у тому числі високошвидкісної, оператор, постачальник електронних комунікаційних мереж має право довести свою мережу до приміщення абонента за наявності згоди абонента та за умови скорочення до мінімуму впливу на приватну власність третіх осіб.
13. Розгортання (створення), реконструкція і модернізація електронних комунікаційних мереж мають забезпечувати дотримання показників якості послуг електронних комунікацій, встановлених законодавством.
Стаття 26. С
 пільне розташування і використання елементів інфраструктури електронних комунікаційних мереж
1. Оператор має право пропонувати іншим операторам, постачальникам електронних комунікаційних мереж доступ до фізичної інфраструктури своєї електронної комунікаційної мережі, спільне встановлення та/або використання елементів мережі та
інфраструктури з метою розміщення елементів їх електронних комунікаційних мереж.
2. Технічні, організаційні та фінансові умови доступу та спільного розташування
і використання операторами елементів мереж та/або фізичної інфраструктури для
розгортання (створення) електронних комунікаційних мереж визначаються відповідно до законодавства на договірних засадах, крім випадків, встановлених частиною
третьою цієї статті та статтею 27 цього Закону.
3. Якщо оператор відповідно до закону отримав право встановлювати об’єкти фізичної інфраструктури електронних комунікацій, використовуючи державну, комунальну або приватну власність, регуляторний орган з метою захисту навколишнього
природного середовища, охорони здоров’я, громадської безпеки або виконання цілей планування територій може прийняти згідно із затвердженим порядком та після
консультацій відповідно до статті 22 цього Закону такі рішення:
1) про зобов’язання здійснення спільного розміщення та/або спільного використання встановлених з використанням таких прав елементів електронної комунікаційної мережі та фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
2) про заходи з координації робіт, пов’язаних із розгортанням елементів мереж
електронних комунікацій на відповідних територіях, згідно з цією частиною.
Рішення регуляторного органу, передбачені цією частиною, приймаються відповідно до законодавства на підставі звернення зацікавленого оператора, постачальника електронних комунікаційних мереж після проведення консультацій та з урахуванням принципів об’єктивності, прозорості, недискримінації та пропорційності.
4. У випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, регуляторний орган
здійснює у встановленому ним порядку такі заходи:
1) координація процесу спільного розташування і використання елементів мереж
та пов’язаних з ними об’єктів операторами, постачальниками електронних комунікаційних мереж;
2) забезпечення створення і функціонування із застосуванням електронної регуляторної платформи єдиного інформаційного пункту з питань спільного розташування і використання елементів електронних комунікаційних мереж та їх фізичної інфраструктури;
3) встановлення методики розподілу витрат, пов’язаних із спільним користуванням об’єктами та координацією робіт з розгортання (створення) електронних комунікаційних мереж.
Стаття 27. Особливості доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж для розгортання високошвидкісних мереж
1. Оператор зобов’язаний в установленому регуляторним органом порядку задовольняти обґрунтовані письмові запити інших операторів на надання доступу до елементів фізичної інфраструктури своєї електронної комунікаційної мережі з метою
розміщення елементів високошвидкісних мереж.
Доступ до фізичної інфраструктури електронних комунікацій має надаватися на
справедливих та обґрунтованих умовах, у тому числі щодо плати за доступ.
2. Регуляторний орган затверджує порядок надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж, який
повинен зокрема, містити:
1) вимоги до оформлення запиту на надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
2) вимоги та строки для надання відповіді на запит на надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
3) критерії наявності чи відсутності підстав для відмови в доступі до фізичної інфраструктури електронних комунікацій, у тому числі щодо придатності фізичної інфраструктури для розміщення високошвидкісних мереж;
4) строки розроблення, видачі та дії технічних умов з доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
5) порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу
до фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
6) порядок та строки укладення договору з доступу до фізичної інфраструктури
електронних комунікацій;
7) методику визначення плати за доступ до фізичної інфраструктури електронних
комунікацій;
8) порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури
об’єкта доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій;
9) порядок розміщення інформації, передбаченої статтями 28, 30 цього Закону, в
єдиному пункті доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій на електронній регуляторній платформі.
3. У разі отримання запиту про надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій, оформленого з порушенням законодавства, оператор повинен
протягом десяти робочих днів з моменту його отримання повідомити про це оператора, постачальника електронних комунікаційних мереж, що надіслав запит, зазначивши суть порушень.
У разі отримання оформленого відповідно до законодавства запиту про надання
доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій оператор повинен розглянути запит та надати відповідь у строк, що не перевищує двох місяців з дати його отримання.
4. Оператор має право відмовити у доступі до фізичної інфраструктури своєї мережі, в тому числі у видачі технічних умов, погодженні проекту технічної документації, з таких підстав:
1) фізична інфраструктура, доступ до якої запитується, технічно не придатна для
розміщення елементів високошвидкісних мереж;
2) відсутності місця для розміщення елементів високошвидкісної мережі з урахуванням запланованих потреб оператора, постачальника електронних комунікаційних
мереж, які він повинен обґрунтувати;
3) документально підтвердженої компетентними органами загрози громадській
безпеці та здоров’ю населення у разі надання доступу, що запитується;
4) документально підтвердженої загрози цілісності і безпеці мереж електронних
комунікацій, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
5) наявності ризику суттєвих перешкод для запланованого оператором надання
електронних комунікаційних послуг, а також послуг, що надаються з використанням фізичної інфраструктури, доступ до якої запитується, ризику суттєвого зниження якості таких послуг;
6) наявності інших засобів фізичного доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій, придатних для розміщення елементів високошвидкісних мереж, за умови надання такого доступу на справедливих і обґрунтованих умовах.
Відмова в наданні доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій
повинна містити підстави та обґрунтування причин відмови.
Забороняється відмова у наданні доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій, передбаченого частиною першою цієї статті, з інших підстав, ніж
визначені цією частиною.
5. У разі відмови у наданні доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій або ненадання відповіді протягом двох місяців з дати отримання запиту на доступ, або недосягнення згоди щодо умов доступу, в тому числі щодо ціни, будь-яка із
сторін має право звернутися до регуляторного органу щодо позасудового врегулювання спору відповідно до цього Закону.
Рішення регуляторного органу з врегулювання спору щодо ціни доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій має враховувати:
завдання, визначені статтею 4 цього Закону;
необхідність відшкодування витрат оператора на надання доступу до його інфраструктури;
вплив запитуваного доступу на бізнес-плани оператора, в тому числі інвестиції у
фізичну інфраструктуру для високошвидкісних мереж.
Стаття 28. Прозорість інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікаційних мереж для розгортання високошвидкісних мереж
1. З метою подання запиту на доступ до фізичної інфраструктури електронних комунікацій відповідно до статті 27 цього Закону оператор має право на отримання інформації про існуючу фізичну інфраструктуру, в тому числі інших операторів — відомостей щодо наявності існуючої фізичної інфраструктури в конкретній географічній точці території (розташування і прокладення існуючої фізичної інфраструктури) з

рівнем деталізації та у порядку, визначених регуляторним органом за погодженням
з центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, Генеральним штабом Збройних Сил України та Службою безпеки України.
2. Оператори мають право розміщувати передбачену частиною першою цієї статті
інформацію в єдиній точці доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій.
3. Доступ до зазначеної у частині першій цієї статті інформації надається шляхом:
1) оприлюднення її в електронній формі через єдину точку доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій на електронній регуляторній платформі;
2) надання володільцем інфраструктури на письмовий запит оператора інформації, відсутньої в єдиній точці доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій. У такому запиті має зазначатися конкретна географічна точка
території, на якій планується розгортання високошвидкісних мереж.
4. Термін надання інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій становить 30 календарних днів з моменту надходження запиту.
5. Оператор за відсутності підстав для відмови в доступі, передбачених частиною
четвертою статті 27 цього Закону, зобов’язаний задовольняти обґрунтовані письмові
запити інших операторів щодо надання технічних умов доступу до їх інфраструктури.
У такому запиті мають зазначатися конкретні складові фізичної інфраструктури
щодо розміщення елементів мережі високої пропускної здатності.
Запит має бути задоволений протягом одного місяця з дати його отримання на
основі пропорційних, недискримінаційних і прозорих умов та з урахуванням обмежень щодо доступу до інформації, передбачених частиною четвертою цієї статті.
6. У разі виникнення спору щодо передбачених цією статтею прав та зобов’язань
кожна із сторін має право звернутися до регуляторного органу щодо позасудового
врегулювання спору відповідно до цього Закону. Регуляторний орган повинен вирішити такий спір протягом двох місяців.
7. Оператори, які отримали доступ до інформації відповідно до цієї статті, повинні
забезпечити захист інформації з обмеженим доступом.
Стаття 29. Взаємодія операторів при розгортанні фізичної інфраструктури високошвидкісних електронних комунікаційних мереж
1. Кожен оператор має право на проведення переговорів з іншими операторами
щодо укладення договорів про взаємодію з розгортання фізичної інфраструктури
з метою розміщення елементів високошвидкісних мереж. Такі переговори та діяльність не є предметом обов’язкового погодження Антимонопольним комітетом України.
2. Оператор при здійсненні робіт з розгортання фізичної інфраструктури, що повністю або частково фінансуються за рахунок державних коштів, повинен задовольняти на прозорих і недискримінаційних умовах будь-який обґрунтований запит щодо взаємодії з розгортання мереж, поданий іншим оператором з метою розміщення
елементів високошвидкісної мережі.
Такий запит має бути задоволений оператором у разі, якщо:
1) це не призведе до додаткових витрат оператора, в тому числі через перенесення
термінів попередньо запланованих робіт з розгортання інфраструктури;
2) це не перешкоджатиме розгортанню власної електронної комунікаційної мережі;
3) запит поданий не пізніше ніж за один місяць до подання звернення до уповноважених органів щодо затвердження чи погодження проектів робіт, проведення їх
експертизи чи повідомлення про початок їх проведення (за необхідності).
3. У разі недосягнення домовленостей щодо взаємодії з розгортання мереж у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, протягом одного місяця з дати
отримання запиту на проведення переговорів кожна із сторін має право звернутися до регуляторного органу щодо позасудового врегулювання спору відповідно до
цього Закону.
Регуляторний орган має вирішити такий спір протягом двох місяців з дотриманням принципу пропорційності та визначити, за необхідності, справедливі і недискримінаційні умови, у тому числі щодо оплати.
4. Передбачені цією статтею та статтею 30 цього Закону вимоги не поширюються на роботи невеликого за їх вартістю масштабу, обсягами та тривалістю, критерії
яких встановлює регуляторний орган, або в інших передбачених законом випадках,
пов’язаних з розгортанням (створенням) критичної інформаційної інфраструктури.
Стаття 30. Прозорість у плануванні робіт з розгортання фізичної інфраструктури
високошвидкісних електронних комунікаційних мереж
1. З метою ведення переговорів щодо договорів із взаємодії з розгортання електронних комунікаційних мереж, зазначених у статті 29 цього Закону, оператор повинен на письмовий запит (у тому числі в електронній формі) іншого оператора надавати інформацію про поточні або заплановані роботи з розгортання фізичної інфраструктури його мережі, для яких отримані передбачені законодавством документи
або подані заявки на їх отримання, зокрема:
1) відомості про розташування і вид робіт;
2) відомості про елементи інфраструктури електронних комунікацій, щодо яких
заплановані роботи;
3) запланована дата початку робіт та їх тривалість;
4) точку доступу.
Оператор, що звертається із запитом про надання інформації про поточні або заплановані роботи з розгортання фізичної інфраструктури електронних комунікацій
повинен зазначити в запиті територію, на якій він планує розгортати елементи високошвидкісних мереж, та іншу інформацію відповідно до законодавства.
2. Оператор забезпечує надання доступу до зазначеної у частині першій цієї статті
інформації одним або декількома з таких способів:
1) оприлюднення в електронній формі через єдину точку доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій на електронній регуляторній платформі;
2) оприлюднення на своєму веб-сайті;
3) надання на запит оператора інформації, відсутньої в єдиній точці доступу до інформації, про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій.
3. Оператор має право відмовити в задоволенні запиту:
1) якщо він забезпечив доступ до запитуваної інформації відповідно до пункту
1 чи 2 частини другої цієї статті;
2) щодо інформації, визначеної регуляторним органом за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, Генеральним штабом Збройних Сил України та Службою безпеки
України.
4. У разі виникнення спору щодо передбачених цією статтею прав та обов’язків
кожна із сторін має право звернутися до регуляторного органу щодо позасудового
врегулювання спору відповідно до цього Закону. Регуляторний орган має вирішити
такий спір протягом двох місяців.
5. Уся 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.
Стаття 31. Забезпечення безпеки електронних комунікаційних мереж
1. Відповідальність за забезпечення безпеки та сталості електронних комунікаційних мереж загального користування покладається на постачальників мереж та/або
послуг електронних комунікацій, крім випадків пошкоджень мереж внаслідок умисних протиправних дій третіх осіб. Вимоги законодавства щодо безпеки та сталості
мереж повинні враховуватися при розгортанні (створенні) та експлуатації електронних комунікаційних мереж.
2. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані
вживати відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки
електронних комунікаційних мереж та послуг з метою гарантування цілісності власних електронних комунікаційних мереж, безперервності надання електронних комунікаційних послуг, недопущення несанкціонованого доступу до електронних комунікаційних мереж.
Стаття 32. Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайного та воєнного стану
1. Управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану покладається на
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації.
2. Для забезпечення можливості оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану створюється національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України.
3. Порядок створення та діяльності національного центру оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними мережами України визначає Кабінет Міністрів України.
4. В умовах надзвичайного та воєнного стану національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України виконує оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами у межах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України.
5. Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України взаємодіє з центрами управління постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, у тому числі іноземних.
6. З метою забезпечення можливості виконання функцій, покладених на національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними
мережами України, постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг
зобов’язані надавати інформацію про електронні комунікаційні мережі, які вони експлуатують, їх стан в обсязі та порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України.

7. Взаємодія постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з
національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України здійснюється на договірних засадах у порядку та відповідно до умов типового договору, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
Розділ VI.
ДОСТУП ТА ВЗАЄМОЗ’ЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Стаття 33. Вимоги щодо взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж при
наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації
1. Взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) організаційні, технічні та економічні умови взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж повинні бути предметом договору між постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг (операторами);
2) організаційні, технічні та економічні умови взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж визначаються у порядку, затвердженому регуляторним органом.
2. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператори),
що надають послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, зобов’язані:
1) дотримуватися технічних вимог, установлених для електронних комунікаційних мереж;
2) надавати іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг (операторам), які бажають укласти договори про взаємоз’єднання електронних
комунікаційних мереж, інформацію, необхідну для підготовки таких договорів, а також запропонувати умови взаємоз’єднання, не гірші запропонованих іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг (операторам);
3) забезпечувати взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж у всіх технічно можливих місцях із пропускною спроможністю, необхідною для якісного надання електронних комунікаційних послуг. При цьому постачальникам електронних
комунікаційних мереж та/або послуг (операторам) забороняється при проведенні
взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж вимагати один від одного виконання будь-яких робіт, послуг, нести витрати, спрямовані на дообладнання своїх
електронних комунікаційних мереж, або витрати на послуги та технічні засоби електронних комунікацій, які не потрібні для забезпечення взаємоз’єднання мереж;
4) надавати на запит регуляторного органу інформацію про умови взаємоз’єднання
електронних комунікаційних мереж;
5) дотримуватися розрахункових такс за термінацію трафіка, встановлених регуляторним органом у випадках, передбачених цим Законом;
6) своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки відповідно до умов договору про взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж;
7) не створювати перешкоди для взаємоз’єднання електронних комунікаційних
мереж;
8) вживати заходів для забезпечення сталої роботи взаємоз’єднаних електронних
комунікаційних мереж та пропуску передбаченого договором трафіка, протягом доби
повідомляти один одного про пошкодження електронної комунікаційної мережі або
виникнення інших обставин, що призвели або можуть призвести до зниження до неприпустимих значень показників якості електронних комунікаційних послуг;
9) обмінюватися даними обліку електронних комунікаційних послуг, що були надані через точки взаємоз’єднання їх електронних комунікаційних мереж;
10) додержуватися встановленого порядку маршрутизації трафіка при наданні
послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, у тому числі не здійснювати пропуск трафіка з використанням ресурсу нумерації, щодо
якого не здійснювався передбачений статтею 75 цього Закону первинний розподіл.
3. Укладення договору про взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж
здійснюється відповідно до обов’язкових вимог до договору про взаємоз’єднання
електронних комунікаційних мереж, які встановлює регуляторний орган.
Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператор), який
має намір щодо укладення договору про взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж або щодо зміни чи розірвання такого договору, зобов’язаний письмово
подати свої пропозиції щодо взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж
відповідному постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператору).
Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператор), який
отримав письмову пропозицію щодо взаємоз’єднання електронних комунікаційних
мереж від іншого постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг
(оператора), повинен відповісти на неї протягом 20 календарних днів з дня її одержання.
4. Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператор),
який отримав письмову пропозицію щодо взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж, має право обґрунтовано відмовити у взаємоз’єднанні з електронною
комунікаційною мережею іншого оператора у разі наявності таких підстав:
1) відсутності оператора в реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
2) відсутності технічної можливості для здійснення взаємоз’єднання електронних
комунікаційних мереж;
3) в інших випадках, передбачених обов’язковими вимогами до договору про
взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж, які встановлює регуляторний
орган.
Оператор не має права відмовити у взаємоз’єднанні з електронною комунікаційною мережею іншого оператора, крім випадків, зазначених у цій частині.
5. Регуляторний орган має право за заявою будь-якої із сторін накладати (за наявності підстав) 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, у тому числі за відсутності взаємоз’єднання мереж.
Таке рішення приймається із застосуванням механізму позасудового врегулювання спорів.
6. Інформація, отримана сторонами до, під час або після процесу переговорів щодо взаємоз’єднання мереж, повинна використовуватися виключно для цілей, в яких
вона була надана, з забезпеченням її конфіденційності, якщо інше не передбачено
договором.
Сторони не повинні передавати отриману інформацію будь-якій іншій стороні, в
тому числі іншим підрозділам, дочірнім компаніям, якщо інше не передбачено договором.
Стаття 34.  Вимоги щодо доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури
1. Оператори мають право вести переговори та укладати між собою договори щодо технічних, економічних та організаційних умов доступу відповідно до закону.
2. Доступ включає, в тому числі доступ до:
1) елементів електронної комунікаційної мережі та пов’язаних з нею засобів і послуг, що може включати підключення обладнання за допомогою засобів фіксованого або мобільного зв’язку, в тому числі доступ до місцевих (абонентських) ліній
зв’язку та обладнання і послуг, необхідних для надання послуг через місцеву (абонентську) лінію зв’язку;
2) фізичної інфраструктури, включаючи споруди, кабельні каналізації і щогли;
3) відповідних систем програмного забезпечення, включаючи системи операційної підтримки;
4) цифрових інформаційних систем та баз даних для попереднього замовлення,
надання, замовлення, надсилання запитів на здійснення технічного обслуговування
та ремонту, а також виставлення рахунків;
5) ресурсу нумерації, який забезпечує ідентифікацію мереж чи систем, що надають еквівалентну функціональність;
6) мереж фіксованого і мобільного зв’язку, в тому числі для роумінгу;
7) систем умовного доступу до послуг цифрового телерадіомовлення;
8) доступ до послуг віртуальних мереж.
3. Оператор має право отримати від іншого оператора інформацію про те, чи належить йому певна інфраструктура електронних комунікаційних мереж за конкретним місцезнаходженням, та чи є на такій інфраструктурі вільне місце для надання в
користування. Оператор зобов’язаний надати відповідь на такий запит протягом 30
календарних днів.
4. Регуляторний орган встановлює правила надання і отримання доступу до кабельної каналізації та правила надання її в користування, враховуючи, зокрема, забезпечення принципу недискримінації щодо доступу для операторів, постачальників
мереж електронних комунікацій, що є суб’єктами мікро-, малого та середнього підприємництва та з обмеженим географічним охопленням послугами електронних комунікацій.
Регуляторний орган встановлює граничні тарифи на надання в користування кабельної каналізації, що включають надання послуг операторами, постачальниками
мереж електронних комунікацій замовнику з розроблення та видачі технічних умов,
погодження робочого проекту, технічного нагляду, бронювання місця, надання місця
в каналі кабельної каналізації та її користування.
5. Інформація, отримана сторонами до, під час або після процесу переговорів щодо доступу, повинна використовуватися виключно для цілей, в яких вона була надана, із забезпеченням її конфіденційності, якщо інше не передбачено договором.
Сторони не повинні передавати отриману інформацію будь-якій іншій стороні, в
тому числі іншим підрозділам, дочірнім компаніям, якщо інше не передбачено договором.
6. У разі відмови в наданні доступу до кабельної каналізації або ненадання відповіді на запит про доступ до кабельної каналізації, або недосягнення згоди щодо умов
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доступу, будь-яка із сторін має право звернутися до регуляторного органу щодо позасудового врегулювання спору.
Стаття 35. Повноваження регуляторного органу щодо доступу
1. Регуляторний орган має право за заявою будь-якої із сторін прийняти, за наявності підстав, рішення, передбачені цією статтею, щодо забезпечення доступу. Рішення приймається із застосуванням механізму позасудового врегулювання спорів.
2. У разі якщо безпосередній зв’язок між кінцевими користувачами перебуває під
загрозою через відсутність сумісності відповідних електронних комунікаційних послуг, регуляторний орган має право прийняти рішення щодо зобов’язання постачальників послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації забезпечити сумісність певних електронних комунікаційних послуг, що надаються ними. Таке зобов’язання застосовується в обсязі, необхідному для забезпечення зв’язку між кінцевими користувачами.
3. Регуляторний орган за обґрунтованим запитом приймає рішення щодо накладення на оператора зобов’язання з надання доступу до кабелів та пов’язаних з ними об’єктів у будівлях або до точки доступу будинкової розподільної мережі (що знаходяться у їх володінні), що визначена регуляторним органом як найближча до кінцевих користувачів та здатна розмістити достатню кількість підключень кінцевих користувачів, щоб бути економічно вигідною для підключення (що знаходяться у його володінні). Таке зобов’язання, а також зобов’язання з фізичного або віртуального
доступу може бути накладене за рішенням регуляторного органу у разі, якщо дублювання відповідних елементів мережі електронних комунікацій є економічно неефективним або фізично неможливим.
Накладене регуляторним органом зобов’язання може включати умови доступу до
таких елементів мережі і пов’язаних з ними засобів та послуг щодо: прозорості, недискримінації, розподілу витрат на доступ та, за необхідності, їх коригування.
При прийнятті такого рішення регуляторним органом повинні враховуватися також зобов’язання, накладені за результатами аналізу відповідного ринку.
Враховуючи технічні або економічні фактори, регуляторний орган, за необхідності, приймає рішення про накладення зобов’язання з доступу.
Зобов’язання, передбачені цією частиною, не накладаються у разі, якщо регуляторний орган встановить, що:
1) постачальник виключно оптових електронних комунікаційних послуг забезпечує альтернативні шляхи доступу до кінцевих користувачів, у тому числі шляхом надання доступу до мереж високої чи надвисокої пропускної здатності будь-яким постачальникам мереж та/або послуг електронних комунікацій на справедливих, недискримінаційних та розумних умовах. Виключення, передбачені цим пунктом, не поширюються на мережі, створення яких фінансується за кошти державного бюджету;
2) накладення зобов’язань ставить під загрозу економічну чи фінансову здатність
до розгортання нової мережі.
Зазначені у пунктах 1 і 2 цього абзацу підстави застосовуються постачальниками
електронних комунікаційних мереж також як підстава для відмови у наданні передбаченого цією частиною доступу.
З метою застосування цієї частини регуляторний орган встановлює критерії для
визначення:
1) першої точки доступу будинкової розподільної мережі;
2) точки доступу будинкової розподільної мережі, що виходить за межі першої
точки концентрації або розподілу, здатної розміщувати достатню кількість з’єднань
кінцевих користувачів, що дає змогу ефективному постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг подолати визначені значні бар’єри для впровадження;
3) розгортання електронних комунікаційних мереж, що вважаються новими;
4) економічних або фізичних бар’єрів, що для дублювання мереж є високими і
неперехідними.
4. У разі економічної недоцільності розгортання фізичної інфраструктури електронних комунікацій регуляторний орган приймає рішення про накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язання щодо
спільного використання фізичної інфраструктури або зобов’язання укладати договори про національний роумінг, у разі якщо це необхідно для надання на відповідній
території електронних комунікаційних послуг з використанням радіочастотного спектра відповідно до цього Закону.
У разі якщо заходи, передбачені цією частиною, є недостатніми для забезпечення
надання електронних комунікаційних послуг, регуляторний орган може прийняти рішення про накладення зобов’язань з доступу до активної інфраструктури.
При накладенні таких зобов’язань з доступу до пасивної чи активної інфраструктури регуляторний орган має враховувати:
1) необхідність забезпечення послугами кінцевих користувачів на всій території
України, уздовж основних транспортних шляхів та на певних територіях, а також суттєвого збільшення вибору і підвищення якості електронних комунікаційних послуг
для кінцевих користувачів послуг;
2) забезпечення ефективного використання радіочастотного спектра;
3) технічну можливість спільного використання та пов’язані з ним умови;
4) стан конкуренції щодо інфраструктури та послуг електронних комунікацій;
5) технологічні інновації;
6) необхідність підтримки зацікавленості постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, на якого покладаються зобов’язання щодо розгортання мереж та інфраструктури електронних комунікацій.
У разі розгляду за зверненням однієї із сторін спору щодо зобов’язань, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, регуляторний орган має право накласти на сторону, на користь якої прийняте рішення, зобов’язання з надання спільного користування радіочастотним спектром володільцю інфраструктури на відповідній території.
5. Зобов’язання та умови, встановлені відповідно до цієї статті, повинні бути
об’єктивними, прозорими, пропорційними, недискримінаційними та накладатися
після проведення консультацій з учасниками ринку відповідно та з урахуванням завдань, визначених статтею 4 цього Закону.
6. Регуляторний орган повинен оцінювати результати накладених відповідно до
цієї статті зобов’язань не рідше одного разу на п’ять років після прийняття відповідного рішення та приймати, за необхідності, рішення щодо їх зміни чи скасування,
враховуючи зміни, що відбуваються на ринку електронних комунікацій.
Розділ VII.
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ
Стаття 36. Умови застосування технічних засобів електронних комунікацій та кінцевого (термінального) обладнання
1. Умовами застосування технічних засобів електронних комунікацій та кінцевого (термінального) обладнання в електронних комунікаційних мережах є їх відповідність технічним вимогам та/або технічним регламентам. Технічні засоби електронних
комунікацій та кінцеве (термінальне) обладнання повинні мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про відповідність.
2. Оцінка відповідності технічних засобів електронних комунікацій та кінцевого
(термінального) обладнання здійснюється відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням вимог цього Закону.
Стаття 37. Стандартизація у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
1. Стандартизація у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра
здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку».
2. У сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра застосовуються нормативні документи Міжнародного союзу електрозв’язку (MCE), а також документи Європейської конференції адміністрацій пошт та телекомунікацій (СЕПТ), Європейської комісії з комунікацій (ECC), Європейського інституту телекомунікаційних
стандартів (ETSI) шляхом посилання на них у нормативно-правових актах.
3. Рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку та стандарти Європейського інституту телекомунікаційних стандартів та міжнародних організацій зі стандартизації є основою для заохочення гармонізації електронних комунікацій та користування радіочастотним спектром.
Стаття 38. Метрологічна діяльність та обліково-звітний час у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра
1. Метрологічна діяльність у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюється відповідно до Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність.
2. При здійсненні діяльності у сфері електронних комунікацій застосовується єдиний обліково-звітний час — київський.
3. У міжнародних електронних комунікаціях обліково-звітний час визначається
міжнародними договорами України.
Розділ VIII.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
Стаття 39. Загальні засади управління радіочастотним спектром
1. Основними принципами управління радіочастотним спектром є:
1) відкритість, об’єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур
планування, виділення, розподілу та користування радіочастотним спектром;
2) зближення розподілу смуг, номіналів радіочастот і умов користування ними в
Україні з міжнародним розподілом смуг, номіналів радіочастот, визначеним для першого регіону Міжнародного союзу електрозв’язку у Регламентах радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та Європейської конференції адміністрацій пошт та
телекомунікацій;
3) заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства, користувачів радіочастотного спектра та користувачів електронних комунікаційних послуг;
4) забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних
осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним спектром;

5) можливість передачі прав на користування радіочастотним спектром між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
6) технологічна нейтральність щодо користування певними смугами радіочастот
відповідно до законодавства;
7) забезпечення електромагнітної сумісності;
8) дотримання встановлених критеріїв ефективності користування радіочастотним спектром;
9) сприяння свободі вираження та переконань, включаючи свободу думки, отримання та розповсюдження інформації, плюралізм засобів масової інформації;
10) врахування суспільних інтересів, у тому числі щодо національної оборони і
безпеки держави, громадської безпеки і правопорядку.
2. Потреби всіх користувачів радіочастотного спектра забезпечуються внесенням
відповідних записів до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в
Україні.
3. Критерії та показники ефективності користування радіочастотним спектром визначаються центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
4. Захист інтересів держави при користуванні радіочастотним спектром на міжнародному рівні здійснюється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра і регуляторним органом у межах повноважень, визначених цим Законом.
5. Міжнародна координація з іншими країнами присвоєнь радіочастот здійснюється регуляторним органом або Генеральним штабом Збройних Сил України із залученням державного підприємства, що знаходиться в сфері управління регуляторного органу.
Стаття 40. Користування радіочастотним спектром при введенні надзвичайного
або воєнного стану
1. При введенні надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в
окремих її регіонах можуть встановлюватися тимчасові обмеження на використання
радіоелектронних засобів/випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та
призначення відповідно до порядку користування радіочастотним спектром при введенні надзвичайного або воєнного стану.
Стаття 41. Технологічна нейтральність користування радіочастотним спектром
1. Технологічна нейтральність користування радіочастотним спектром щодо смуги радіочастот передбачає право відповідно до визначення у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні застосовувати будь-яку радіотехнологію, що відповідає мінімальним обмежувальним технічним вимогам щодо певної
смуги радіочастот у межах однієї радіослужби, гармонізованим відповідно до міжнародних договорів.
2. Пропорційні та недискримінаційні обмеження для радіотехнологій встановлюються у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, у разі якщо це необхідно для:
1) уникнення радіозавад;
2) дотримання вимог законодавства щодо захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань радіообладнання, що експлуатується у складі мереж електронних комунікацій;
3) забезпечення параметрів якості електронних комунікаційних послуг;
4) забезпечення ефективного користування радіочастотним спектром;
5) необхідності імплементації вимог Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних договорів з питань радіочастотного спектра,
стороною яких є Україна.
3. Усі види електронних комунікаційних послуг можуть надаватися в смугах радіочастот загального користування, визначених для надання електронних комунікаційних послуг у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
4. Передбачені частинами другою і третьою цієї статті заходи здійснюються з проведенням консультацій відповідно до цього Закону.
Стаття 42. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні
1. Користування радіочастотним спектром в Україні здійснюється відповідно
до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та прийнятих
на його виконання нормативно-правових актів.
2. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та зміни до
нього розробляються з урахуванням та дотриманням:
1) засад і принципів державної політики щодо розвитку сфер радіочастотного
спектра та електронних комунікацій, визначених цим Законом;
2) рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, актів законодавства Європейського Союзу, рішень Європейської конференції адміністрацій пошт та телекомунікацій, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна;
3) вимог щодо електромагнітної сумісності радіообладнання, випромінювальних
пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального
призначення, а також щодо уникнення радіозавад, у тому числі транскордонних;
4) існуючих та пріоритетних потреб у радіочастотному спектрі для громадського
правопорядку, державної безпеки та оборони;
5) процедур та умов міжнародної координації та міжнародно-правового захисту
присвоєнь радіочастот України;
6) вимог щодо впровадження заходів, спрямованих на забезпечення ефективного
користування радіочастотним спектром;
7) реальних потреб у радіочастотному спектрі в усіх секторах економіки України,
що базуються на балансі відповідних потреб та можливостей;
8) принципу зменшення обмежень на шляху доступу до користування радіочастотним спектром.
3. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні визначає:
1) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами відповідно до Регламенту
радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку для Району 1;
2) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні;
3) розподіл смуг радіочастот на смуги спеціального користування та загального користування;
4) використання певних смуг радіочастот на засадах загальної авторизації чи індивідуальних прав, на засадах спільного чи індивідуального користування;
5) обмеження щодо типів радіомереж, радіотехнологій або електронних комунікаційних послуг для певних смуг радіочастот відповідно до частин другої та третьої статті 41 цього Закону, із зазначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, та строків дії обмежень;
6) смуги радіочастот, в яких обмежується передача, надання в користування радіочастотного спектра;
7) достатній радіочастотний спектр у смугах спеціального користування для забезпечення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку, строки
вивільнення (конверсії) спеціальними користувачами визначених смуг радіочастот
загального користування (за необхідності).
4. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, інших заінтересованих органів державної влади України, а також громадських об’єднань та суб’єктів господарювання.
Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра подає план розподілу і користування радіочастотним спектром
в Україні та зміни до нього на затвердження Кабінету Міністрів України після їх погодження регуляторним органом, Генеральним штабом Збройних Сил України та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у частині смуг радіочастот, виділених для потреб телебачення і радіомовлення.
5. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра з урахуванням національних інтересів організовує діяльність
щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв’язку та Європейським Союзом.
6. Перегляд плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні
здійснює центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра не рідше одного разу на рік як з власної ініціативи, так і
у зв’язку з отриманням пропозицій від регуляторного органу, Генерального штабу
Збройних Сил України.
Загальні та спеціальні користувачі радіочастотного спектра мають право надавати
пропозиції щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в
Україні до регуляторного органу та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно, а також залучатися до обговорення відповідних пропозицій.
Регуляторний орган, Генеральний штаб Збройних Сил України протягом одного
місяця з дня надходження від користувачів радіочастотного спектра пропозицій щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розглядають їх, готують висновки та за необхідності подають пропозиції до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
7. У разі надходження від регуляторного органу або Генерального штабу Збройних Сил України пропозицій про зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра розглядає їх, готує висновки та за необхідності розробляє проект відповідного акта Кабінету Міністрів України та направляє
їх на погодження заінтересованим органам державної влади протягом одного місяця
з дня надходження пропозицій.
8. Кабінет Міністрів України розглядає внесені центральним органом виконавчої
влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра пропозиції про
зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та затверджує їх протягом одного місяця з дати подання.
9. План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розміщується на електронній регуляторній платформі.

Контроль за його виконанням забезпечує регуляторний орган та Генеральний
штаб Збройних Сил України відповідно.
Стаття 43. Державне регулювання у смугах радіочастот спеціального користування
1. Органом державного регулювання у смугах радіочастот спеціального користування та щодо спеціальних користувачів радіочастотного спектра є Генеральний
штаб Збройних Сил України.
2. До спеціальних користувачів радіочастотного спектра належать підрозділи і організації:
1) Міністерства оборони України;
2) Служби безпеки України;
3) Служби зовнішньої розвідки України;
4) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
5) Міністерства внутрішніх справ України;
6) Управління державної охорони;
7) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту;
8) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері захисту державного кордону;
9) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері виконання кримінальних покарань;
10) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою поліцією);
11) Національної поліції України;
12) Національного антикорупційного бюро України;
13) Державного бюро розслідувань;
14) центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту, в частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху
України та забезпечення польотів;
15) центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту;
16) системи екстреної медичної допомоги;
17) Служби судової охорони (якщо їх діяльність пов’язана з використанням радіоелектронних засобів/випромінювальних пристроїв виключно для виконання функціональних обов’язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України).
3. Спеціальні користувачі зобов’язані використовувати радіочастотний спектр виключно для виконання функціональних обов’язків без права використання його для
здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.
Користування радіочастотним спектром у смугах спеціального користування загальними користувачами радіочастот не допускається.
4. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
спеціального призначення.
Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 44. Радіочастотний моніторинг
1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою забезпечення електромагнітної сумісності, визначення стану користування радіочастотним спектром на регіональному, національному та міжнародному рівнях, визначення наявного для впровадження новітніх технологій радіочастотного спектра, розроблення пропозицій для
прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності користування радіочастотним спектром та визначення дотримання Україною та сусідніми державами
міжнародних зобов’язань і положень Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу
електрозв’язку у сфері радіочастотного спектра.
2. Радіочастотний моніторинг здійснюється державним підприємством, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, у смугах радіочастот загального користування, якими користуються загальні користувачі радіочастотного спектра, Генеральним штабом Збройних Сил України — у смугах радіочастот спеціального і загального користування, якими користуються спеціальні користувачі радіочастотного спектра.
За погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України радіочастотний
моніторинг у смугах радіочастот спеціального користування може здійснювати державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу.
Радіочастотному моніторингу підлягає кожна смуга радіочастот.
3. Радіочастотний моніторинг здійснюється державним підприємством, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, за рахунок користувачів радіочастотного спектра на платній основі. Оплата вартості таких робіт здійснюється на договірних засадах.
4. У разі виявлення незаконно діючого радіообладнання чи випромінювального
пристрою регуляторний орган забезпечує вжиття заходів щодо припинення його роботи.
У разі неможливості застосування заходів державного нагляду до суб’єкта, який
експлуатує незаконно діюче радіообладнання чи випромінювальний пристрій, регуляторний орган звертається до органів Національної поліції України для проведення
спільних заходів з метою встановлення особи порушника та інших фактичних даних,
необхідних для оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стаття 45. Діяльність у сфері радіочастотного спектра державного підприємства,
що перебуває у сфері управління регуляторного органу
1. Державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, має право здійснювати такі види діяльності у сфері радіочастотного спектра:
1) проводити розрахунки електромагнітної сумісності, здійснювати присвоєння
радіочастот, сигналів розпізнавання;
2) проводити радіочастотний моніторинг користування радіочастотним спектром
загальними користувачами відповідно до цього Закону та у порядку, визначеному
регуляторним органом;
3) надавати технічні обґрунтування щодо можливості застосування заявленого типу радіообладнання на території України загальними користувачами у смугах радіочастот загального користування;
4) брати участь у проведенні первинного технічного контролю радіообладнання
на місці експлуатації;
5) здійснювати заходи щодо виявлення джерел радіозавад;
6) вести автоматизовану інформаційну систему управління радіочастотним спектром загального користування;
7) здійснювати заходи щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання;
8) здійснювати технічну експертизу з питань попередньої оцінки можливості виконання умов електромагнітної сумісності радіообладнання для підготовки регуляторним органом рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром;
9) здійснювати міжнародну координацію супутникових мереж і систем, присвоєнь
радіочастот радіообладнанню та їх міжнародно-правовий захист;
10) інші види діяльності, не заборонені законом.
2. Державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, виконує роботи на платній основі на договірних засадах. За рахунок розпорядників коштів Державного бюджету України виконуються роботи, пов’язані з розрахунком щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, та роботи, пов’язані з виявленням джерел завад у смугах радіочастот загального користування, за заявою спеціальних користувачів.
3. Державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, за дорученням центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра або регуляторного органу:
1) виконує роботи з міжнародної координації та реєстрації в Міжнародному союзі електрозв’язку присвоєнь радіочастот радіообладнанню України, а також роботи з
міжнародної координації, попередньої публікації та реєстрації в Міжнародному союзі електрозв’язку супутникових мереж і систем України;
2) бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку;
3) проводить заходи щодо розгляду донесень про завади або порушення Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів Міжнародного союзу електрозв’язку,
що надходять від уповноважених органів адміністрацій зв’язку іноземних держав та
міжнародних організацій;
4) здійснює оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним спектром, на суднові станції та радіоаматорам.
4. Перелік робіт та послуг, що виконуються державним підприємством, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, відповідно до цього Закону, а також
тарифи на них встановлюються регуляторним органом.
Розділ IX.
КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ СПЕКТРОМ
Стаття 46. Засади користування радіочастотним спектром загальними користувачами
1. Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах загальної авторизації або індивідуальних прав на підставі ліцензій на користування радіочастотним спектром.
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2. Технічні принципи користування радіочастотним спектром визначаються у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні з урахуванням особливостей відповідного радіочастотного спектра та необхідності забезпечення:
1) захисту від радіозавад та їх мінімізації;
2) створення належних умов для спільного використання радіочастотного спектра, за необхідності;
3) параметрів якості електронних комунікаційних послуг;
4) визначених законом цілей суспільного інтересу;
5) ефективного використання радіочастотного спектра.
Права на користування радіочастотним спектром на індивідуальних засадах надаються для забезпечення одного чи декількох визначених пунктами 1-5 цієї частини
завдань та з урахуванням попиту на відповідні смуги радіочастот.
В інших випадках встановлюється користування радіочастотним спектром на засадах загальної авторизації.
З метою спільного користування радіочастотним спектром регуляторний орган
відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні визначає умови для спільного користування, які мають сприяти ефективному використанню радіочастотного спектра, конкуренції та інноваціям.
3. Користування радіочастотним спектром здійснюється:
1) суб’єктами господарювання для організації надання електронних комунікаційних послуг на підставі:
а) ліцензій на користування радіочастотним спектром у ліцензованому діапазоні радіочастот;
б) загальної авторизації в неліцензованому діапазоні радіочастот;
в) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (для організації розповсюдження телерадіопрограм у радіомовній службі радіозв’язку);
2) суб’єктами господарювання та громадянами для технологічних, особистих та
інших потреб, які не пов’язані з наданням електронних комунікаційних послуг, на підставі присвоєння радіочастот або на засадах загальної авторизації;
3) технологічними користувачами на підставі ліцензій у ліцензованому діапазоні
радіочастот для технологічних потреб, які не пов’язані з наданням електронних комунікаційних послуг;
4) експлуатуючими організаціями для суднових станцій та радіообладнання для
організації надання послуг електронних комунікацій на борту повітряних і морських
суден — на підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів, виданих у порядку та за формою, встановленими регуляторним органом;
5) радіоаматорами, що в установленому порядку підтвердили свою технічну та
експлуатаційну компетенцію, а також громадськими організаціями радіоаматорів,
радіогуртками — відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України та на
підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів, виданих у порядку та за формою, встановленими регуляторним органом.
4. Експлуатація радіообладнання здійснюється відповідно до заявленого зареєстрованого присвоєння радіочастот або на підставі порядку, норм та умов користування радіочастотним спектром, визначених регуляторним органом для реалізації засад загальної авторизації.
5. Регламент аматорського радіозв’язку України розробляє та затверджує регуляторний орган після проведення консультацій з громадськими організаціями радіоаматорів України.
6. Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово
перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під
час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням регуляторного органу з
урахуванням положень міжнародних договорів.
7. Користування радіочастотним спектром загального користування загальними
користувачами здійснюється на платній основі.
Ставки рентної плати за користування радіочастотним спектром розраховуються за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Порядок нарахування
та сплати рентної плати за користування радіочастотним спектром визначаються Податковим кодексом України.
Стаття 47.  Умови, що застосовуються до прав користування радіочастотним спектром
1. Користувачі радіочастотного спектра зобов’язані дотримуватися таких умов загальної авторизації щодо користування радіочастотним спектром:
1) вимог до надання електронних комунікаційних послуг щодо території покриття
та якості електронних комунікаційних послуг;
2) у випадках, передбачених частиною другою статті 41 цього Закону, вимог щодо застосування певних радіотехнологій, визначених у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;
3) вимог щодо ефективного використання радіочастотного спектра;
4) технічних та експлуатаційних умов відповідно до присвоєння радіочастот, необхідних для уникнення радіозавад та дотримання вимог законодавства щодо захисту
населення від впливу електромагнітних випромінювань радіообладнання;
5) встановленого максимального строку надання прав користування радіочастотним спектром відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні (з урахуванням змін до нього) та статей 50, 51 цього Закону;
6) умов передачі або надання в користування індивідуальних прав користування
радіочастотним спектром за ініціативою користувача радіочастот відповідно до статті 52 цього Закону;
7) вимог щодо своєчасної та в повному обсязі сплати рентної плати за користування радіочастотами відповідно до Податкового кодексу України, а також у встановленому регуляторним органом порядку плати за радіочастотний моніторинг у смугах
радіочастот загального користування;
8) зобов’язань, взятих під час отримання ліцензії на користування радіочастотним
спектром чи продовження строку її дії, що визначаються в умовах ліцензії відповідно до статті 49 цього Закону;
9) вимог щодо здійснення у передбачених цим Законом випадках та порядку
спільного користування чи обміну радіочастотним спектром або надання доступу до
радіочастотного спектра для інших користувачів радіочастотного спектра на певних
територіях або на території всієї країни;
10) вимог міжнародних договорів України з питань користування радіочастотним
спектром;
11) умов щодо експериментального користування смугами радіочастот відповідно до статті 72 цього Закону;
12) вимог щодо отримання у передбачених цим Законом випадках ліцензій, дозволів (для спеціальних користувачів), присвоєнь радіочастот, необхідних для користування радіочастотним спектром та частотно-орбітальним ресурсом України;
13) умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним спектром;
14) вимог щодо забезпечення роботи власного радіообладнання з дотриманням
встановлених відповідно до цього Закону умов;
15) вимог цього Закону щодо встановлення та експлуатації радіообладнання, а
також щодо зупинення або тимчасового припинення його експлуатації у разі отримання повідомлення про створення радіозавад іншому радіообладнанню чи радіоелектронним засобам або випромінювальним пристроям спеціального призначення;
16) вимог щодо повідомлення у встановленому порядку регуляторного органу
(для загальних користувачів) або Генерального штабу Збройних Сил України (для
спеціальних користувачів) про тимчасове припинення користування радіочастотним спектром на строк понад три місяці та відновлення користування радіочастотним спектром;
17) вимог щодо дотримання прав спеціальних користувачів радіочастотного спектра, які забезпечують безпеку і обороноздатність держави;
18) вимог щодо надання регуляторному органу у встановленому ним порядку інформації про початок користування та повного освоєння радіочастотного спектра за
відповідною ліцензією;
19) вимог щодо направлення регуляторному органу повідомлення щодо наміру
про спільне користування радіочастотним спектром (користування яким здійснюється на підставі ліцензії) до початку такого користування;
20) критеріїв щодо початку користування та повного освоєння радіочастотним
спектром мереж чи послуг електронних комунікацій, досягнення яких є необхідним
для того, щоб радіочастотний спектр вважався освоєним, встановлених регуляторним органом залежно від радіотехнологій;
21) інших вимог щодо користування радіочастотним спектром, визначених цим
Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
Стаття 48. Отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром
1. Суб’єкт господарювання, який подав повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до статті 16 цього Закону та має
намір здійснювати таку діяльність з використанням радіочастотного спектра на засадах індивідуальних прав, звертається до регуляторного органу із заявою про видачу
ліцензії на користування радіочастотним спектром.
2. Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання подає до регуляторного органу відповідну заяву.
Заява подається шляхом заповнення встановленої регуляторним органом форми
в електронному кабінеті на електронній регуляторній платформі із застосуванням засобу кваліфікованого електронного підпису.
Заява повинна містити таку інформацію:
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України — для юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, або номер документа (паспорта) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від при-

йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта або номером документа (паспорта) —
для фізичних осіб — підприємців;
3) відомості про радіочастотний спектр, необхідний для здійснення діяльності у
сфері електронних комунікацій;
4) відомості щодо типів радіомережі або радіотехнології, що плануються використовуватися, — для смуг, щодо яких планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні передбачені обмеження відповідно до частини другої статті 41 цього Закону;
5) територію, в межах якої планується користування радіочастотами;
6) строк, протягом якого планується користування радіочастотами;
7) план освоєння радіочастот із зазначенням строків початку та повного освоєння
замовлених смуг радіочастот, а також строків задіяння щодо кожного регіону території, на якій планується користування радіочастотами.
При формуванні електронної форми заяви (згідно з пунктами 1 і 2 абзацу першого цієї частини) використовуються дані з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом автоматизованого обміну інформацією.
При формуванні електронної форми заяви електронна регуляторна платформа
забезпечує перевірку повноти її заповнення.
Забороняється вимагати від заявників інші документи, що не передбачені цією
частиною.
3. Регуляторний орган на електронній регуляторній платформі розміщує
роз’яснення та надає методичну допомогу бажаючим отримати ліцензію.
4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) радіотехнологія не визначена у плані розподілу і користування радіочастотним
спектром в Україні або заявлені типи радіообладнання, які не внесені до реєстру радіообладнання або не відповідають умовам, визначеним цим реєстром;
3) строк застосування радіотехнології, яку заявлено, згідно з планом розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні закінчується менше ніж за два роки.
5. У разі якщо заява про видачу ліцензії залишена без розгляду, регуляторний орган інформує про це заявника у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав
протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви. Таке інформування не потребує
прийняття рішення регуляторного органу.
У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення
заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.
6. Регуляторний орган у п’ятиденний строк з дня надходження заяви надсилає до
державного підприємства, що перебуває у сфері його управління, документи, подані заявником для проведення технічної експертизи з питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання.
7. Державне підприємство протягом 10 робочих днів з дня отримання від регуляторного органу документів (без урахування строків погодження та міжнародної координації користування радіочастотним спектром) здійснює технічну експертизу з питань попередньої оцінки можливості виконання умов електромагнітної сумісності радіообладнання і подає до регуляторного органу її результати.
У разі необхідності міжнародної координації державне підприємство повідомляє
про це регуляторний орган для інформування заявника про строки розгляду заяви.
8. Протягом 10 робочих днів з дати отримання від державного підприємства результатів технічної експертизи регуляторний орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. У триденний строк після прийняття зазначеного рішення витяг з рішення та повідомлення, що містить рахунок, на який має бути
внесено плату за видачу ліцензії, направляються заявнику.
У рішенні про видачу ліцензії може зазначатися попередня оцінка можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання із діючим радіообладнанням, а також інші обмеження користування радіочастотним спектром у відповідних смугах радіочастот.
9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1) невідповідність змісту поданих документів плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;
2) негативні результати технічної експертизи державного підприємства з питань
попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання;
3) недостовірність даних щодо технічних параметрів у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
4) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним
спектром, що заявляється, на конкурсних засадах, крім випадків анулювання такої
ліцензії;
5) невідповідність заявника, у разі видачі ліцензії, обмеженням щодо накопичення смуг радіочастот, передбаченим статтею 57 цього Закону, якщо таке накопичення
буде спотворювати конкуренцію.
10. Якщо протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії до регуляторного органу не надійшло підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення
плати за її видачу, регуляторний орган скасовує рішення про видачу ліцензії.
11. Зміст та форма ліцензії визначаються регуляторним органом. У ліцензії не зазначаються радіотехнології.
12. Ліцензія на користування радіочастотним спектром оформлюється регуляторним органом в електронному вигляді шляхом внесення відомостей, визначених відповідно до частини одинадцятої цієї статті, до ліцензійного реєстру.
За зверненням суб’єкта господарювання уповноважені посадові особи регуляторного органу протягом трьох робочих днів надають (надсилають) йому в паперовій
формі на безоплатній основі витяги з ліцензійного реєстру на бланку регуляторного органу.
Стаття 49. Умови ліцензій на користування радіочастотним спектром
1. При прийнятті рішення про видачу ліцензії або продовження строку дії ліцензії
на користування радіочастотним спектром регуляторний орган визначає умови такої
ліцензії відповідно до цього Закону, плану розподілу і користування радіочастотним
спектром в Україні та міжнародних договорів України, укладених від імені України.
Умови ліцензії на користування радіочастотним спектром повинні визначати:
1) початок користування та повного освоєння радіочастотного спектра, вимоги до
покриття території, можливості передачі чи надання в користування радіочастотного
спектра відповідно до статті 52 цього Закону;
2) параметри користування радіочастотним спектром відповідно до законодавства, а також граничні строки та план задіяння радіочастотного спектра на території,
зазначеній у ліцензії, невиконання яких є підставою для анулювання ліцензії чи застосування інших санкцій відповідно до закону.
План освоєння радіочастотного спектра повинен містити строки початку користування (початку здійснення експлуатації радіообладнання та надання доступу до мереж чи надання послуг електронних комунікацій) в кожному регіоні (районі, області)
та повного освоєння радіочастотного спектра;
3) умови, передбачені пунктами 1-4, 6, 8, 9 частини першої статті 47 цього Закону.
Регуляторний орган визначає з проведенням консультацій відповідно до цього Закону та оприлюднює критерії оцінки виконання зазначених у цій частині умов.
2. При визначенні умов ліцензії, у разі якщо це необхідно для забезпечення ефективного використання радіочастотного спектра, електромагнітної сумісності, сприяння територіальному покриттю електронними комунікаційними послугами чи ефективній конкуренції, регуляторний орган передбачає відповідно до цього Закону забезпечення користувачем радіочастотного спектра:
1) спільного використання на договірних засадах пасивної або активної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, пов’язаної з користуванням радіочастотним спектром;
2) договорів про національний роумінг;
3) спільного розгортання на договірних засадах інфраструктури для надання доступу до електронних комунікаційних мереж та/або надання електронних комунікаційних послуг, що потребують використання радіочастотного спектра;
4) заходів щодо забезпечення конкуренції відповідно до частини першої статті 57
цього Закону.
Умови ліцензій не повинні передбачати обмеження спільного користування радіочастотним спектром у випадках, коли таке спільне користування передбачене планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Виконання умов, передбачених цією частиною, здійснюється з урахуванням законодавства про захист економічної конкуренції.
3. Регуляторний орган повинен проводити консультації відповідно до цього Закону перед визначенням умов ліцензії на користування радіочастотним спектром.
Стаття 50. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром
1. При прийнятті рішення щодо строку, на який видається ліцензія на користування радіочастотним спектром, регуляторний орган повинен враховувати цілі, передбачені частиною другою статті 59 цього Закону, а також необхідність забезпечення
конкуренції, ефективного використання радіочастотного спектра, регуляторної передбачуваності умов інвестування у відповідну інфраструктуру електронних комунікацій, сприяння інноваціям та інвестиціям, в тому числі врахування періоду для амортизації інвестицій.
2. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром встановлюється регуляторним органом у визначеному ним порядку та щодо гармонізованого радіочастотного спектра не може становити менше 15 років, а для надання послуг широкосмугового доступу — 20 років, якщо інший строк не зазначений у заяві постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
У разі якщо на день видачі ліцензії планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні встановлений строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менше 15 чи 20 років, строк дії ліцензії не може пере-

вищувати строк, зазначений у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Регуляторний орган на вимогу ліцензіата може вносити зміни до строку дії ліцензії, у разі необхідності забезпечити одночасне закінчення строків дії ліцензій в одній
чи декількох смугах радіочастот.
Стаття 51. Продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром
1. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром за зверненням ліцензіата підлягає продовженню відповідно до цієї статті, крім таких випадків:
1) ліцензіат не виконує умови користування радіочастотним спектром відповідно
до статті 47 цього Закону та/або умови ліцензії відповідно до статті 49 цього Закону;
2) продовження строку дії ліцензії не відповідає критеріям забезпечення ефективного використання радіочастотного спектра або цілям, передбаченим пунктами
1, 8 частини першої статті 39 цього Закону;
3) у смугах радіочастот для радіотехнологій, зазначених у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, не передбачено подальше використання зазначених радіотехнологій (у такому разі користувач має бути повідомлений про
неможливість продовження дії ліцензії не пізніше ніж за два роки до її закінчення);
4) продовження строку дії ліцензії не відповідає вимогам статті 57 цього Закону
щодо накопичення прав користування радіочастотним спектром.
2. Регуляторний орган за власною ініціативою або на звернення ліцензіата, подане не раніше ніж за п’ять років до закінчення строку дії ліцензії, повинен здійснити у встановленому ним порядку об’єктивну оцінку наявності передбачених частиною першою цієї статті критеріїв не пізніше ніж за два роки до закінчення строку дії ліцензії.
На підставі такої оцінки у строк, що не перевищує 20 робочих днів з моменту закінчення її проведення, регуляторний орган надсилає ліцензіату повідомлення про
наявність підстав для продовження строку дії ліцензії чи для відмови у такому продовженні.
3. Виключення з передбачених частиною першою цієї статті підстав для відмови
у продовженні строку дії ліцензії застосовуються регуляторним органом у таких випадках:
1) на територіях, де відповідно до географічного огляду розгортання мереж високої пропускної здатності, доступ до таких мереж є відсутній або не задовольняє наявний попит;
2) у разі відсутності попиту на відповідні радіочастоти, що підтверджено висновком регуляторного органу, який включає прогнозну оцінку такого попиту і приймається із застосуванням механізму консультацій відповідно до цього Закону.
Регуляторний орган приймає рішення про продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром на підставі заяви ліцензіата до закінчення строку дії відповідної ліцензії, крім випадків, коли на момент прийняття рішення така
можливість відсутня відповідно до статей 54-56 цього Закону та плану розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні.
Регуляторний орган за два місяці до дати закінчення строку дії ліцензії надсилає
користувачу радіочастотного спектра через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі повідомлення про закінчення строку дії ліцензії.
4. Заява ліцензіата про продовження строку дії ліцензії має бути подана не раніше
здійснення регуляторним органом оцінки, передбаченої частиною другою цієї статті,
і не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії. Заява, подана з порушенням зазначених у цій частині строків, не розглядається.
5. Рішення про продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним
спектром повинно враховувати:
1) необхідність виконання завдань, передбачених статтями 4 та 39 цього Закону;
2) необхідність ефективного використання радіочастотного спектра з урахуванням нових радіотехнологій, мереж електронних комунікацій та стану ринку електронних комунікацій;
3) виконання умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром.
6. У разі необхідності забезпечення дотримання частини п’ятої цієї статті регуляторний орган при прийнятті рішення про продовження строку дії ліцензії може вносити зміни до умов такої ліцензії відповідно до статті 49 цього Закону, вимог цього Закону та плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
7. Розгляд питання про продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, для якої обмежена кількість прав користування радіочастотним спектром відповідно до статті 59 цього Закону, регуляторний орган має проводити за відкритими, прозорими та недискримінаційними процедурами, у тому числі:
1) надавати всім заінтересованим сторонам можливість висловити свою думку
шляхом проведення консультацій відповідно до цього Закону;
2) чітко зазначати обґрунтування підстав для можливого продовження строку дії
ліцензії чи відмови у продовженні строку дії відповідної ліцензії.
Рішення, передбачені цією частиною, приймаються не пізніше ніж за два роки до
закінчення строку дії ліцензії.
8. У разі якщо строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром не продовжено, регуляторний орган надає право користування відповідними смугами радіочастот у порядку, визначеному цим Законом.
9. Рішення, передбачені цією статтею, приймаються із проведенням консультацій
відповідно до цього Закону.
10. Продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром
здійснюється з дати закінчення строку дії попередньої такої ліцензії.
11. Рішення про продовження строку дії ліцензії або про відмову в продовженні строку її дії повинно бути прийняте та надіслане заявнику не пізніше ніж через 15
робочих днів з дати реєстрації його заяви. У разі відмови в продовженні строку дії
ліцензії рішення повинно містити підстави та обґрунтування відмови у продовженні дії ліцензії.
12. За продовження строку дії ліцензії вноситься плата в розмірі, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 52. Передача або надання в користування індивідуальних прав користування радіочастотним спектром
1. Користувачі радіочастотного спектра мають право на договірних засадах передавати або надавати в користування іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг або іншим користувачам радіочастотного спектра свої
індивідуальні права користування радіочастотним спектром (його частиною), крім
прав, наданих на безоплатній основі, та радіочастотного спектра, призначеного для
мовлення.
Регуляторний орган визначає певні смуги загального користування та радіотехнології, для яких здійснюється передача прав користування радіочастотним спектром
(його частиною), на основі розроблених ним критеріїв.
2. Користувач радіочастотного спектра має подати до регуляторного органу повідомлення про намір передати або надати в користування індивідуальні права користування радіочастотним спектром (його частиною) шляхом заповнення встановленої регуляторним органом форми в електронному кабінеті на електронній регуляторній платформі.
Таке повідомлення повинне містити інформацію:
1) передбачену частиною другою статті 48 цього Закону щодо ліцензіата та постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг чи іншого користувача радіочастотного спектра, яким пропонується передати або надати в користування
радіочастотний спектр (його частину). Інформація, наявна в базах даних регуляторного органу, автоматично вноситься до повідомлення при його формуванні на електронній регуляторній платформі;
2) смуги радіочастот, індивідуальні права користування якими планується передати або надати в користування із зазначенням території користування;
3) інформація про збереження (виконання) умов користування радіочастотами
відповідно до ліцензії.
Регуляторний орган не пізніше одного робочого дня з моменту надходження такого повідомлення оприлюднює його на електронній регуляторній платформі.
3. Регуляторний орган протягом 20 робочих днів повинен розглянути зазначене
в частині другій цієї статті повідомлення та прийняти рішення про погодження передачі чи надання в користування прав відповідно до повідомлення, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
4. Регуляторний орган відмовляє в погодженні передачі або надання в користування індивідуальних прав користування радіочастотним спектром (його частиною)
у разі наявності доказів, що постачальник електронних комунікаційних мереж та/
або послуг, якому передаються права, підпадає під підстави, передбачені частиною
дев’ятою статті 48 цього Закону, або постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг не може виконувати умови ліцензії, що передається, у тому числі щодо критеріїв повного освоєння та користування радіочастотним спектром, встановлених регуляторним органом.
У разі надання в користування індивідуальних прав користування ліцензіат
зобов’язується залишатися відповідальним за дотримання умов, пов’язаних з такими правами, регуляторний орган не має права відмовити в такому погодженні на підставі неможливості виконувати умови ліцензії, що передається.
5. Передбачене частиною третьою цієї статті рішення регуляторний орган надсилає до електронного кабінету заявника протягом трьох днів з дня його прийняття.
За зверненням заявника уповноважені посадові особи регуляторного органу протягом трьох робочих днів надають (надсилають) йому в паперовій формі на безоплатній основі копію рішення на бланку регуляторного органу.
6. На підставі рішення про погодження передачі індивідуальних прав користування радіочастотним спектром (його частиною) регуляторний орган вносить відповідні зміни до ліцензійного реєстру, в тому числі щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання, якому передані такі права, та анулювання ліцензії суб’єкту господарювання, який передав такі права.
У разі передачі частини прав регуляторний орган здійснює переоформлення ліцензії суб’єкта господарювання, який передав права, а також видачу ліцензії суб’єкту
господарювання, якому передані такі права.
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ДОКУМЕНТИ
На підставі рішення про надання в користування індивідуальних прав користування радіочастотним спектром (його частиною) регуляторний орган вносить до ліцензійного реєстру відповідний запис.
7. За переоформлення чи видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром відповідно до цієї статті вноситься плата в розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який не повинен перевищувати адміністративні витрати на надання відповідних адміністративних послуг.
Рішення регуляторного органу про переоформлення та видачу ліцензій на користування радіочастотним спектром повинні містити реквізити та іншу інформацію, необхідну для внесення плати за надання таких адміністративних послуг.
8. Користування радіочастотним спектром на підставах, передбачених цією статтею, здійснюється у межах строків та інших вимог, передбачених ліцензією, та з дотриманням умов відповідної ліцензії і статті 49 цього Закону.
Стаття 53. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром та
внесення змін до реєстру ліцензій
1. Підставами для внесення змін до реєстру ліцензій щодо прав на користування
радіочастотним спектром є:
1) зміна найменування юридичної особи або прізвища та ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця;
2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця;
3) реорганізація юридичної особи — суб’єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення).
Внесення змін до реєстру ліцензій здійснюється уповноваженими посадовими
особами регуляторного органу безоплатно на підставі відповідних змін в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань із застосуванням автоматизованого обміну даними.
Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром у таких випадках не потребує подання користувачем такого спектра заяви чи інших документів.
2. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром здійснюється регуляторним органом на підставі заяв користувачів радіочастотного спектра
у разі:
1) припинення користування частиною радіочастотного спектра відповідно до статей 52, 54, 55, 56 цього Закону;
2) реорганізації юридичної особи — користувача радіочастотного спектра. У такому випадку ліцензії переоформляються на правонаступника або на юридичну особу,
якій передаються права користування радіочастотним спектром відповідно до розподільчого балансу;
3) за заявою власника ліцензії про зменшення смуги радіочастот;
4) за заявою власника ліцензії про зменшення кількості регіонів, де він користується визначеними смугами радіочастот.
У випадках, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті, користувач радіочастотного спектра має подати до регуляторного органу заяву про переоформлення ліцензії у строк, що не перевищує 30 робочих днів з моменту виникнення підстав
для переоформлення. Заява подається через електронну регуляторну платформу за
формою, встановленою регуляторним органом.
За переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром вноситься
плата в розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який не може перевищувати адміністративні витрати на надання відповідних адміністративних послуг.
3. Прийняття рішення щодо переоформлення ліцензій згідно з пунктом 1 частини другої цієї статті здійснюється із застосуванням підстав, передбачених статтями
52, 54, 55, 56 цього Закону.
Регуляторний орган відмовляє у переоформленні ліцензії згідно з пунктом 2 частини другої цієї статті у разі наявності доказів, що постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг, на якого планується переоформити ліцензію, підпадає
під підстави, передбачені частиною дев’ятою статті 48 цього Закону.
Непереоформлена в установлений строк на підставах, передбачених пунктом
2 частини другої цієї статті, ліцензія є недійсною.
4. Регуляторний орган протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про переоформлення ліцензії (крім випадків, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті) зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення ліцензії та у разі відсутності підстав для відмови у переоформленні ліцензії та за наявності документів,
що підтверджують оплату за переоформлення ліцензії, здійснити переоформлення
ліцензії.
Рішення регуляторного органу про переоформлення ліцензій на користування радіочастотним спектром повинне містити реквізити та іншу інформацію, необхідну для
внесення плати за надання таких адміністративних послуг.
Переоформлення ліцензії здійснюється шляхом внесення відповідного запису до
ліцензійного реєстру.
Рішення про переоформлення ліцензії набирає чинності з дня внесення запису
про нього до ліцензійного реєстру.
5. При переоформленні ліцензії на користування радіочастотним спектром строк її
дії та інші параметри, у тому числі умови ліцензії, залишаються незмінними.
6. Одночасно з внесенням змін до ліцензійного реєстру регуляторний орган надсилає відповідне повідомлення користувачу через його кабінет на електронній регуляторній платформі.
Стаття 54. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром
1. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром здійснюється
на підставі рішення регуляторного органу шляхом позбавлення користувача радіочастотного спектра індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром
чи його частиною, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.
2. Підставами для анулювання ліцензії є:
1) заява користувача радіочастотного спектра про анулювання своєї ліцензії;
2) акт про встановлення факту незаконної передачі або надання в користування
індивідуальних прав користування радіочастотним спектром іншій юридичній або фізичній особі (з порушенням статті 52 цього Закону);
3) акт про повторну невмотивовану відмову користувача радіочастотного спектра
у проведенні перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань використання радіочастотного спектра.
Невмотивованою відмовою у проведенні перевірки вважається недопуск уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення перевірки за відсутності
передбачених для відмови законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб регуляторного
органу, відмова в їх доступі до місць розташування радіообладнання або відсутність
без поважних причин протягом усього строку перевірки за місцезнаходженням та/
або фактичним місцезнаходженням користувача радіочастотного спектра або особи,
уповноваженої представляти його інтереси на час проведення перевірки);
4) акт про повторне порушення користувачем радіочастотного спектра умов ліцензії та/або інших обов’язків, передбачених статтею 49 цього Закону. Повторним
вважається вчинення протягом одного року з дня видання регуляторним органом
розпорядження про усунення порушень нового порушення хоча б однієї з вимог, щодо яких видавалося таке розпорядження;
5) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця), крім випадків переоформлення ліцензії у
зв’язку з реорганізацією;
6) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб’єкта
господарювання;
7) несплата або сплата не в повному обсязі рентної плати до Державного бюджету
України протягом трьох і більше місяців відповідно до наданої контролюючим органом інформації в порядку, передбаченому спільним нормативно-правовим актом регуляторного органу та контролюючого органу;
8) користувач радіочастотного спектра з власної вини:
а) не розпочав своєчасно користування радіочастотним спектром, зазначеним у
ліцензії, та/або не освоїв його на території, та/або в строки, визначені у законодавстві;
б) припинив користування радіочастотним спектром, визначеним у ліцензії, на
строк понад один рік;
9) радіочастотний спектр, визначений у ліцензії, використовується не в повному
обсязі. У такому випадку ліцензія за заявою власника ліцензії може бути переоформлена на радіочастотний спектр, що фактично використовується. Регуляторний орган встановлює критерії для використання в повному обсязі радіочастотного спектра для певних технологій;
10) акт про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу;
11) у разі необхідності зміни радіослужби чи категорії користувачів радіочастот
для подальшого використання певної смуги (смуг) радіочастот (конверсії) відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні — в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону;
12) у разі застосування у встановленому законом порядку санкції, передбаченої пунктом 6 частини першої статті 4 Закону України Про санкції.
3. У разі анулювання ліцензії плата, внесена за видачу ліцензії, не повертається.
4. Розгляд питань про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 1, 5, 6 частини першої цієї статті, здійснюється з обов’язковим попереднім запрошенням ліцензіата або його представників.
5. Регуляторний орган має розглянути питання про анулювання ліцензії та прийняти рішення протягом 20 робочих днів з дати виявлення підстав для анулювання ліцензії. У разі підтвердження виявлених підстав регуляторний орган приймає рішення про анулювання ліцензії. Рішення за результатами розгляду питання про анулювання ліцензії надсилається до електронного кабінету ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення.
6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 10 днів з моменту його прийняття, а у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7 частини першої цієї статті,
— з моменту прийняття відповідного рішення.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
На час судового розгляду дія рішення про анулювання ліцензії призупиняється до
дати набрання законної сили відповідним рішенням суду.
7. З метою захисту інтересів кінцевих користувачів та надання їм часу для замовлення послуг у іншого постачальника електронних комунікаційних послуг рішення національного регулятора про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених
пунктами 5, 6, 7 частини першої цієї статті, підлягає виконанню через три місяці після набрання ним чинності.
8. Протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про анулювання
ліцензії на користування радіочастотним спектром регуляторний орган:
1) у разі часткового вилучення прав користування радіочастотним спектром, передбачених відповідною ліцензією, вносить відповідні зміни до ліцензійного реєстру
та переоформляє (за необхідності) ліцензію;
2) у разі вилучення в повному обсязі прав користування радіочастотним спектром,
передбачених відповідною ліцензією, вносить зміни до ліцензійного реєстру про анулювання відповідної ліцензії.
Стаття 55. Конверсія радіочастотного спектра
1. Конверсія радіочастотного спектра здійснюється відповідно до плану конверсії
радіочастотного ресурсу України, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Регуляторний орган та/або Генеральний штаб Збройних Сил України готують та
вносять до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій
та радіочастотного спектра пропозиції щодо розроблення плану конверсії радіочастотного ресурсу України із зазначенням смуг радіочастот, основних організаційних,
фінансових та технічних заходів конверсії.
2. Проект плану конверсії радіочастотного спектра розробляє центральний орган
виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших
відповідних державних органів України.
3. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Генеральний штаб Збройних Сил України та інші відповідні державні органи України у межах своїх повноважень проводять заходи з конверсії радіочастотного спектра в обсягах та у строки, передбачені планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
4. Конверсія радіочастотного спектра в інтересах спеціальних та загальних користувачів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Кабінет Міністрів
України для проведення конверсії радіочастотного спектра може залучати в установленому порядку додаткові позабюджетні кошти.
Порядок компенсації спеціальним користувачам витрат, пов’язаних з конверсією
радіочастотного спектра, із залученням позабюджетних коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, погодженим з Генеральним
штабом Збройних Сил України та регуляторним органом. Зазначений порядок застосовується до випадків ініціювання такого механізму постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг і не поширюється на випадки конверсії радіочастотного спектра для заміни радіотехнологій спеціальних користувачів.
Фінансування вартості конверсії радіочастотного спектра (із залученням позабюджетних коштів) здійснюється за рахунок її ініціатора (ініціаторів) на підставі укладеного договору конверсії радіочастотного спектра.
Стаття 56. Вивільнення або обмеження прав користування радіочастотним спектром (його частиною) із застосуванням механізмів компенсації та конверсії радіочастотного спектра
1. Вивільнення або обмеження користування раніше виділеного радіочастотного спектра здійснюється у разі необхідності забезпечення ефективного користування радіочастотним спектром або у зв’язку із впровадженням нових радіослужб, радіотехнологій чи категорій користувачів радіочастотного спектра для подальшого користування певною смугою (смугами) радіочастот відповідно до плану розподілу і
користування радіочастотним спектром в Україні, у тому числі з метою гармонізації
користування радіочастотним спектром відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Вивільнення або обмеження користування раніше виділеного радіочастотного
спектра здійснюється відповідно до принципів прозорості, пропорційності та недискримінації з урахуванням необхідності збереження встановлених критеріїв ефективності користування радіочастотним спектром.
У таких випадках вивільнення або обмеження користування радіочастотним спектром має бути компенсовано.
Порядок застосування механізму компенсації, у тому числі розрахунку її вартості та залучення з цією метою бюджетних та/або позабюджетних коштів, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, погодженим з регуляторним органом.
3. Вивільнення або обмеження користування радіочастотним спектром здійснюється за умов попереднього інформування користувачів та внесення змін до плану
розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні протягом двох років до
фактичного вивільнення або обмеження користування радіочастотним спектром у
порядку, визначеному регуляторним органом.
4. Рішення регуляторного органу про вивільнення або обмеження користування радіочастотним спектром із застосуванням механізмів компенсації приймається
з проведенням консультацій та обговорення із зацікавленими сторонами відповідно до цього Закону.
Стаття 57. Заходи щодо забезпечення конкуренції
1. З метою сприяння ефективній конкуренції та уникнення її спотворення регуляторний орган при прийнятті рішення про видачу ліцензій на користування радіочастотним спектром, продовження строку їх дії чи переоформленні, погодження передачі чи надання в користування прав на користування радіочастотним спектром приймає у разі необхідності в установленому ним порядку рішення про вжиття одного
чи кількох заходів:
1) обмеження кількості смуг радіочастотного спектра, на які надаються права користування радіочастотним спектром будь-якому постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг або визначення умов ліцензій для таких прав, у тому числі щодо надання оптового доступу чи національного роумінгу, у певних діапазонах або певних групах смуг радіочастот із схожими характеристиками, у разі якщо
встановлено, що таке надання права призведе до спотворення конкуренції;
2) резервування в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, за наявності обґрунтованої необхідності забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, певних смуг або групи смуг радіочастотного спектра для надання прав користування новим учасникам ринку;
3) відмова у наданні нових прав на користування радіочастотним спектром (у видачі ліцензії чи здійсненні присвоєння радіочастот) або визначення умов ліцензій для
нових прав користування радіочастотним спектром, у разі якщо це необхідно для
уникнення спотворення конкуренції внаслідок накопичення прав користування радіочастотним спектром, у тому числі шляхом передачі, надання в користування прав,
злиття та приєднання користувачів радіочастот — юридичних осіб;
4) визначення в умовах ліцензій вимог щодо заборони або умов передачі, надання в користування прав користування радіочастотним спектром, у разі якщо це необхідно для уникнення спотворення конкуренції внаслідок накопичення прав користування радіочастотним спектром;
5) внесення змін до умов ліцензії на користування радіочастотним спектром, необхідних для усунення спотворення конкуренції внаслідок накопичення прав користування радіочастотним спектром, відповідно до пункту 1 цієї частини.
2. Показники накопичення смуг радіочастот (залежно від діапазону радіочастот),
досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини
першої цієї статті, визначаються регуляторним органом за погодженням з Антимонопольним комітетом України з урахуванням законодавства про захист економічної конкуренції та критеріїв значного ринкового впливу відповідно до цього Закону.
3. Регуляторний орган приймає в установленому ним порядку рішення про застосування передбачених частиною першою цієї статті заходів з урахуванням:
1) ринкових умов та показників, передбачених частиною другою цієї статті;
2) об’єктивної перспективної оцінки умов конкуренції на ринку;
3) необхідності застосування таких заходів для підтримки або досягнення ефективної конкуренції;
4) можливих наслідків таких заходів для існуючих та майбутніх інвестицій учасників ринку, зокрема для розгортання мереж електронних комунікацій;
5) умов, зазначених у частині третій статті 82 цього Закону;
6) підходів до аналізу ринку, передбачених цим Законом.
4. У разі вжиття заходів, передбачених частиною першою цієї статті, регуляторний орган:
1) застосовує механізм консультацій, передбачений статтею 22 цього Закону;
2) здійснює та оприлюднює оцінку того, як запропонований захід сприятиме досягненню завдань, передбачених статтею 4 цього Закону;
3) надсилає зацікавленому користувачу радіочастот повідомлення про намір вжити заходів, передбачених частиною першою цієї статті, з пропозицією надати протягом 20 робочих днів свою позицію щодо таких заходів, крім випадків, якщо запропоновані регуляторним органом зміни щодо прав та/або умов користування радіочастотами погоджені з користувачем радіочастотного спектра;
4) застосовує вимоги статті 59 цього Закону у разі вилучення прав користування
радіочастотним спектром (його частиною).
5. Рішення регуляторного органу про вжиття заходів, передбачених частиною першою цієї статті, має містити підстави прийняття та їх обґрунтування і бути оприлюдненим на електронній регуляторній платформі.

Стаття 58. Спільне користування радіочастотним спектром
1. Спільне користування радіочастотним спектром передбачає право одночасного використання кількома користувачами радіочастот одних і тих самих номіналів
(смуг) радіочастот у випадках та відповідно до вимог, передбачених планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання.
2. Спільне користування загальними користувачами радіочастотним спектром, виділеним на засадах індивідуальних прав, здійснюється на договірних засадах з дотриманням таких вимог:
1) умов відповідних ліцензій на користування радіочастотним спектром;
2) обмежень щодо накопичення смуг радіочастот, передбачених статтею 57 цього Закону;
3) надання користувачами радіочастотного спектра повідомлення до регуляторного органу про спільне користування радіочастотним спектром.
Повідомлення про спільне користування подається за формою, встановленою регуляторним органом через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі, і має містити інформацію:
1) передбачену пунктами 1, 2, 4 частини третьої статті 48 цього Закону щодо користувачів радіочастотного спектра, які планують спільне користування радіочастотним спектром;
2) про смуги радіочастот, спільне користування якими планується, із зазначенням
території користування;
3) про збереження умов ліцензій щодо користування радіочастотами.
Регуляторний орган не пізніше одного робочого дня з дня надходження такої заяви оприлюднює інформацію про спільне користування на електронній регуляторній платформі.
3. У разі виникнення спірних питань, пов’язаних із спільним користуванням радіочастотним спектром, регуляторний орган протягом 10 робочих днів з дня отримання
заяви одного з користувачів радіочастотного спектра повинен зобов’язати зацікавлених користувачів провести переговори щодо умов спільного користування радіочастотами протягом строку, що не перевищує 20 робочих днів.
4. У заяві про вирішення спору щодо умов спільного користування радіочастотами мають зазначатися умови, щодо яких сторони не дійшли згоди, та пропозиції щодо їх врегулювання.
5. У разі якщо переговори, зазначені в частині третій цієї статті, не були проведені або сторони не дійшли згоди, регуляторний орган за заявою однієї із сторін повинен розглянути такий спір відповідно до статей 23 і 24 цього Закону та прийняти рішення про визначення умов спільного користування радіочастотним спектром відповідно до законодавства.
6. У разі встановлення факту невідповідності спільного користування радіочастотним спектром вимогам частини першої цієї статті регуляторний орган приймає рішення, яким зобов’язує користувачів радіочастотного спектра привести спільне користування у відповідність із зазначеними вимогами.
У разі невиконання такого рішення у встановлений строк регуляторний орган приймає рішення про припинення спільного користування.
Стаття 59. Надання ліцензій на користування радіочастотним спектром із застосуванням процедур аукціону або конкурсу
1. У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному спектрі перевищує його фактичну наявність, радіочастотний спектр надається в користування виключно на умовах конкурсу або аукціону відповідно до цього Закону.
2. При прийнятті рішення, передбаченого частиною першою цієї статті, регуляторний орган повинен визначити та обґрунтувати його цілі, що обмежуються такими:
1) сприяння покриттю послугами електронних комунікацій певних територій;
2) забезпечення встановлених законодавством вимог щодо якості електронних
комунікаційних послуг;
3) сприяння ефективному користуванню радіочастотним спектром, у тому числі з
урахуванням умов, пов’язаних з правами користування радіочастотним спектром, та
розміру рентної плати за користування відповідними смугами радіочастотного спектра;
4) сприяння інноваціям та розвитку бізнесу на відповідних ринках.
3. Рішення регуляторного органу про надання ліцензій на користування радіочастотним спектром із застосуванням процедур аукціону або конкурсу має, зокрема, визначити та обґрунтувати:
1) вибір процедури відбору, у тому числі умови участі в такій процедурі;
2) результати оцінки конкурентної, технічної та економічної ситуації на відповідному ринку (ринках) електронних комунікацій;
3) умови ліцензій, що мають застосовуватися до прав користування радіочастотним спектром, отриманим за результатами аукціону чи конкурсу.
Таке рішення має прийматись із застосуванням механізму консультацій відповідно до цього Закону та бути оприлюдненим на електронній регуляторній платформі.
4. Конкурс або аукціон проводиться національним регулятором у встановленому ним порядку.
5. Оголошення про проведення конкурсу або аукціону подається не пізніше ніж
за 60 календарних днів до дня їх проведення і розміщується на веб-сайті національного регулятора.
Оголошення має гарантувати належну поінформованість осіб, зацікавлених в
отриманні ліцензії, та містити, зокрема, інформацію про:
1) вимоги щодо надання заяви на участь у конкурсі або аукціоні та конкурсної документації;
2) умови для участі в конкурсі або аукціоні, а також вимоги до пропозицій;
3) критерії, визначені порядком проведення конкурсу або аукціону, для оцінки
конкурсних пропозицій учасників;
4) кваліфікаційні вимоги до учасників;
5) розмір плати за видачу ліцензії на умовах конкурсу;
6) початковий (мінімальний) розмір плати за видачу ліцензії на умовах аукціону;
7) суму гарантійного внеску.
6. Порядок проведення конкурсу або аукціону має включати:
1) детальні вимоги щодо тексту оголошення та змісту конкурсної документації;
2) умови і порядок організації, проведення та закриття конкурсу або аукціону, у
тому числі:
призначення та порядок роботи аукціонної та конкурсної комісій;
забезпечення під час проведення аукціону та конкурсу об’єктивних, прозорих і недискримінаційних умов стосовно будь-якого з учасників;
критерії визначення переможця;
порядок оплати і повернення гарантії.
7. Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі або аукціоні, повинні не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня його проведення подати заяву на отримання ліцензії на умовах конкурсу або аукціону за встановленою регуляторним органом формою.
8. Регуляторний орган може скасувати конкурс або аукціон протягом строку, встановленого для подання пропозицій, зазначених в оголошенні, якщо така можливість
була передбачена повідомленням. Інформація про скасування проведення конкурсу або аукціону разом з причинами мають бути опубліковані на електронній регуляторній платформі.
Вичерпний перелік причин скасування проведення конкурсу встановлюється в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
Пропозиції, надані протягом строку, встановленого для їх подання, у разі скасування проведення конкурсу або аукціону мають бути повернені без відкриття.
Стаття 60. Гарантійні внески учасників конкурсу або аукціону на отримання прав
користування радіочастотним спектром
1. Сума гарантійного внеску становить 10 відсотків встановленої Кабінетом Міністрів України вартості плати за відповідну смугу радіочастот, щодо якої прийнято рішення про проведення конкурсу або аукціону. У разі проведення конкурсу або аукціону щодо кількох ліцензій сума гарантійного внеску визначається для кожної ліцензії.
2. Гарантійний внесок не повертається у разі, якщо:
1) учасник відкликав пропозиції щодо участі в конкурсі або аукціоні після закінчення строку для їх подання;
2) учасник аукціону не заявив розмір коштів, який він мав запропонувати за отримання ліцензії на умовах аукціону;
3) обраний за результатами конкурсу або аукціону учасник відмовився від отримання ліцензії (ліцензій) та/або не надав документа, що підтверджує внесення плати за неї.
3. Гарантійний внесок, внесений обраним суб’єктом, має бути зарахований в рахунок його плати за отримання ліцензії. У разі якщо внесений гарантійний внесок є
більшим за вказану плату, регуляторний орган повинен протягом семи днів з дня
оголошення результатів конкурсу або аукціону повернути надлишкову суму.
4. Гарантійний внесок, внесений учасником конкурсу або аукціону, крім випадків,
зазначених у частині другій цієї статті, має бути повернений протягом 14 календарних днів з дня прийняття рішення про видачу ліцензії обраному суб’єкту або про визнання конкурсу чи аукціону таким, що не відбувся, а також у разі його скасування.
Стаття 61. Оцінка пропозиції та визначення переможця аукціону або конкурсу
1. Критерії для оцінки пропозиції в конкурсі мають включати:
1) збереження або покращення рівня конкуренції на ринку, визначене в порядку,
встановленому регуляторним органом;
2) строки та територію надання електронних комунікаційних послуг з використанням відповідних радіочастот;
3) інші критерії, зазначені в конкурсній документації.
2. Регуляторний орган повинен визначати критерії оцінки пропозиції з урахуванням завдань та принципів, визначених цим Законом, та рівня конкуренції на відповідному ринку.
3. Критерієм для оцінки пропозиції на аукціоні є сума коштів за оплату ліцензії, заявлена його учасниками.
4. Переможцем аукціону або конкурсу є суб’єкт:
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1) який відповідає кваліфікаційним вимогам до учасників, зазначеним у конкурсній документації;
2) пропозиція якого знаходиться на першому місці у списку оцінки (ранжування)
пропозицій відповідно до заявлених регуляторним органом критеріїв.
5. У разі вибуття зазначеного в частині першій цієї статті переможця з числа учасників аукціону або конкурсу переможцем стає учасник, пропозиція якого займає наступне місце у списку, передбаченому пунктом 2 частини четвертої цієї статті.
6. Розмір плати за ліцензію, отриману на умовах конкурсу, та початковий (мінімальний) розмір плати за ліцензію, отриману на умовах аукціону, встановлюються
Кабінетом Міністрів України за поданням регуляторного органу.
7. Результати аукціону або конкурсу оголошуються в приміщенні регуляторного органу і оприлюднюються на електронній регуляторній платформі як список результатів учасників, які виконали умови участі та відповідають кваліфікаційним вимогам до учасників, зазначеним у конкурсній документації, і ранжуються за низхідною кількістю отриманих балів (для учасників конкурсу) або запропонованою сумою
коштів (для учасників аукціону). Якщо предметом аукціону або конкурсу були різні
смуги радіочастот, регуляторний орган складає окремі списки результатів для кожної смуги радіочастот.
8. Рішення про результати аукціону або конкурсу не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня їх проведення оформлюється протоколом засідання регуляторного органу і оприлюднюється на електронній регуляторній платформі.
9. Повідомлення про прийняте рішення за результатами аукціону або конкурсу
надсилається (видається) заявнику в письмовій формі та через електронний кабінет
протягом трьох робочих днів з дня його оформлення.
10. У разі скасування судом результатів аукціону або конкурсу регуляторний орган вживає заходів з метою усунення порушень, що стали підставою для їх скасування, зокрема щодо:
1) умов участі в аукціоні або конкурсі, вимог до форми пропозиції, критеріїв оцінки пропозиції, зазначених в оголошенні та в конкурсній документації;
2) пропозицій, наданих учасниками до скасування результатів аукціону або конкурсу.
11. Скасування судом результатів аукціону або конкурсу є підставою для проведення нового конкурсу або аукціону з видачі ліцензій на відповідні смуги радіочастот.
Суб’єктом, обраним за результатами нового аукціону або конкурсу, у випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, не може бути суб’єкт, який обраний до скасування проведення аукціону або конкурсу і подав заяву про відмову в отриманні ліцензії.
12. Регуляторний орган самостійно скасовує рішення про проведення аукціону
або конкурсу у разі, якщо:
1) жоден з учасників не відповідає кваліфікаційним вимогам до учасників, зазначеним в конкурсній документації;
2) жоден суб’єкт не взяв участі в аукціоні або конкурсі протягом строку, зазначеного в конкурсній документації. У разі проведення аукціону або конкурсу щодо декількох ліцензій скасовується тільки конкурс або аукціон щодо отримання ліцензії на
користування смугою радіочастот, для якої не має жодного учасника.
Інформація щодо зазначених у цій частині питань має бути оприлюднена на електронній регуляторній платформі.
Стаття 62. Особливості користування радіочастотним спектром для потреб телебачення і радіомовлення
1. Порядок користування радіочастотним спектром для потреб телебачення і радіомовлення визначається цим Законом, законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
2. Строк дії ліцензії (продовження строку її дії), виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, не може перевищувати строк закінчення
застосування відповідної радіотехнології, визначеної планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє в
державного підприємства, що знаходиться у сфері управління регуляторного органу, розроблення розрахунків електромагнітної сумісності радіообладнання мовлення, багатоканальної телемережі.
4. Присвоєння радіочастоти радіообладнанню у смугах радіочастот, виділених для
телерадіомовлення, здійснюється з урахуванням ліцензії на мовлення (провайдера
програмної послуги) та особливостей, визначених планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Порядок введення в експлуатацію радіообладнання мовлення та здійснення для них присвоєнь радіочастоти визначається цим Законом.
5. Припинення використання радіообладнання мовлення здійснюється виключно
на підставі анулювання відповідної ліцензії на мовлення або анулювання присвоєння
радіочастоти. Анулювання присвоєння радіочастоти для радіообладнання мовлення
здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.
Стаття 63. Особливості користування радіочастотним спектром певними категоріями загальних користувачів радіочастотного спектра
1. Користування радіочастотним спектром судновими станціями, космічними системами та літальними апаратами, включаючи відповідні засоби наземної інфраструктури, здійснюється відповідно до законодавства України та Регламенту радіозв’язку
Міжнародного союзу електрозв’язку і міжнародних договорів з урахуванням відповідних рекомендацій Європейської конференції адміністрацій пошт та телекомунікацій за участю відповідних органів виконавчої влади.
2. Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, визначається Кабінетом Міністрів України за
поданням регуляторного органу за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, Генеральним штабом Збройних Сил України з урахуванням положень міжнародних договорів та цього Закону.
3. Користування радіочастотним спектром радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, що затверджується регуляторним органом за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України,
з урахуванням рекомендацій громадських об’єднань радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.
4. Порядки оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням
радіочастотним спектром, на суднові станції та радіоаматорам для їх дії на території
України і за її межами встановлюються регуляторним органом відповідно до норм
міжнародного та національного законодавства.
Розділ X.
РАДІООБЛАДНАННЯ, ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ПРИСВОЄННЯ
РАДІОЧАСТОТ
Стаття 64.  Введення радіообладнання та випромінювальних пристроїв в обіг на
території України
1. Умовами введення радіообладнання та випромінювальних пристроїв в обіг на
території України є їх відповідність технічним регламентам.
Виробники до введення в обіг радіообладнання та випромінювальних пристроїв
(продукції) повинні подати до регуляторного органу повідомлення про типи радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що мають низький рівень відповідності
суттєвим вимогам, для реєстрації їх в реєстрі радіообладнання та випромінювальних
пристроїв. Види радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що підлягають реєстрації, форма повідомлення та елементи технічної документації, що необхідно надати, визначає регуляторний орган.
Регуляторний орган надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання або
випромінювального пристрою реєстраційний номер, який виробник повинен нанести на радіообладнання або випромінювальний пристрій поряд із знаком відповідності технічним регламентам або в інший спосіб, визначений регуляторним органом.
2. Обов’язки виробників, імпортерів та інших суб’єктів господарювання під час постачання радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України і введення їх в обіг визначаються технічним регламентом радіообладнання.
До окремих робіт з оцінки відповідності видів радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що підлягають реєстрації, виробником залучаються, у визначеному
технічним регламентом порядку, призначені органи з оцінки відповідності, перелік
яких погоджується регуляторним органом у встановленому ним порядку.
Виробник повинен гарантувати, що радіообладнання та випромінювальні пристрої
розроблені таким чином, що вони можуть експлуатуватися на території України за
призначенням, не порушуючи встановлених умов та правил користування радіочастотним спектром. Для цього виробник отримує у встановленому регуляторним органом порядку рішення про можливість або неможливість застосування нового типу
радіообладнання або випромінювального пристрою на території України загальними користувачами чи відповідне підтвердження Генерального штабу Збройних Сил
України про належність радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
спеціального призначення до такого, що дозволений до застосування на території
України спеціальними користувачами.
3. Використання радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися у смугах радіочастот загального користування, здійснюється відповідно до умов, визначених у реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв.
Реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв веде регуляторний орган у встановленому ним порядку та включає до нього радіообладнання та випромінювальні пристрої, дозволені (тимчасово дозволені) для застосування на території України в смугах радіочастот загального користування загальними користувачами, радіообладнання та випромінювальні пристрої, що потребують спеціального порядку оформлення (при ввезенні, експлуатації), а також заборонені до ввезення та
застосування на території України.
4. Випуск у відповідний митний режим на митній території України радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту радіообладнання, види яких визначає регулятор-

ний орган, здійснюється органами доходів і зборів за умови наявності їх типу в реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв, а радіообладнання та випромінювальних пристроїв, експлуатація яких передбачається загальними користувачами радіочастотного ресурсу, — за умови відсутності такого типу радіообладнання чи
випромінювальних пристроїв у відповідному переліку заборонених до застосування
та ввезення на територію України та/або відповідно до спеціального порядку оформлення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв.
Кожна одиниця радіообладнання або випромінювального пристрою (продукції)
має супроводжуватися декларацією або спрощеною декларацією про відповідність
технічним регламентам.
Регуляторний орган протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення забезпечує завантаження в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису уповноваженою ним посадовою особою через Єдиний
державний інформаційний веб-портал Єдине вікно для міжнародної торгівлі відповідно до Митного кодексу України необхідних відомостей, що підтверджують дотримання або недотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний
кордон України радіообладнання та випромінювальних пристроїв, експлуатація яких
передбачається загальними користувачами радіочастотного спектра.
Стаття 65. Умови застосування радіообладнання на території України
1. Визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних
пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів:
1) застосування радіообладнання для впровадження радіотехнологій відповідно
до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;
2) забезпечення електромагнітної сумісності.
2. Для отримання рішення про можливість застосування нового типу радіообладнання або випромінювального пристрою на території України загальними користувачами виробник або його уповноважений представник в Україні подає такі документи:
1) заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу радіообладнання та випромінювальних пристроїв за встановленою регуляторним органом
формою;
2) картку тактико-технічних даних радіообладнання чи випромінювального пристрою установленої регуляторним органом форми;
3) додаткову інформацію (за бажанням).
3. Заява залишається без розгляду, якщо:
1) документи подані з порушенням вимог частини другої цієї статті;
2) радіотехнологія, для якої заявлено радіообладнання, не визначена у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;
3) строк застосування радіотехнології, для якої заявлено радіообладнання чи випромінювальний пристрій, згідно з планом розподілу і користування радіочастотним
спектром в Україні закінчується менше ніж за один рік з дня реєстрації заяви.
У цьому разі регуляторний орган надсилає на адресу заявника повідомлення із
зазначенням підстав вважати заяву неподаною. У разі усунення причин вважати заяву неподаною заявник має право повторно звернутися до регуляторного органу з
оформленою належним чином заявою.
4. Регуляторний орган у десятиденний строк з дня реєстрації заяви надсилає подані заявником документи до державного підприємства, що входить до сфери управління національного регулятора, для проведення технічної експертизи з питань попередньої оцінки можливості виконання умов електромагнітної сумісності радіообладнання та випромінювальних пристроїв.
5. Державне підприємство у місячний строк з дня отримання від регуляторного
органу документів проводить технічну експертизу з питань попередньої оцінки можливості виконання умов електромагнітної сумісності радіообладнання або випромінювальних пристроїв і подає до регуляторного органу її результати та обґрунтування
про можливість чи неможливість застосування на території України заявленого типу
радіообладнання або випромінювального пристрою.
6. У разі якщо надана інформація про технічні характеристики заявленого типу
радіообладнання або випромінювального пристрою є недостатньою для проведення технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності, державне підприємство звертається до заявника щодо надання ним додаткової інформації,
про що повідомляє регуляторний орган листом. У такому разі строк проведення державним підприємством технічної експертизи продовжується на час отримання додаткової інформації.
7. У п’ятнадцятиденний строк з дня отримання від державного підприємства результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності регуляторний орган приймає рішення про можливість чи неможливість застосування заявленого типу радіообладнання або випромінювального пристрою на території України.
Зазначене рішення направляється заявнику у триденний строк після його прийняття.
8. У разі прийняття регуляторним органом рішення про неможливість застосування заявленого типу радіообладнання або випромінювального пристрою на території
України такий тип радіообладнання або випромінювального пристрою вноситься регуляторним органом до відповідного переліку реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв.
9. Для узгоджених технічних характеристик та умов застосування регуляторний
орган схвалює та оприлюднює на електронній регуляторній платформі узагальнені
умови застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв.
Виробник може використати узагальнені умови застосування для підтвердження
відповідності застосування радіообладнання або випромінювального пристрою встановленим умовам та правилам користування радіочастотним спектром без необхідності отримання окремого рішення регуляторного органу відповідно до цієї статті.
10. Порядки ведення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв та
реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначають відповідно регуляторний орган та Генеральний штаб Збройних Сил України.
Стаття 66. Доступ до локальних радіомереж
1. Надання доступу до електронної комунікаційної мережі загального користування через локальну радіомережу та користування з цією метою радіочастотним спектром здійснюються на засадах загальної авторизації.
Якщо зазначена в абзаці першому цієї частини діяльність здійснюється без мети надання послуг електронних комунікацій, вона не потребує подання повідомлення
про початок діяльності відповідно до цього Закону.
Вказані суб’єкти несуть відповідальність за порушення вимог законодавства щодо
радіочастотного спектра відповідно до закону.
Вимоги до радіообладнання, яке повинно використовуватися в радіомережі для
того, щоб вона вважалась локальною радіомережею, встановлює регуляторний орган.
2. Постачальники публічних електронних комунікаційних мереж та/або послуг мають право надавати на договірних засадах доступ до своїх електронних комунікаційних мереж через локальну радіомережу, у тому числі що знаходиться в приміщеннях
кінцевого користувача, за умови дотримання умов, передбачених статтею 49 цього
Закону, та попередньої згоди кінцевого користувача.
3. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг не мають права обмежувати або перешкоджати кінцевим користувачам у:
1) доступі до локальних радіомереж за власним вибором, наданим третіми особами; або
2) забезпеченні спільного або загального доступу до електронних комунікаційних
мереж таких постачальників іншим кінцевим користувачам через локальну радіомережу, у тому числі на пропозицію третіх осіб, які об’єднують і роблять загальнодоступними локальні радіомережі різних кінцевих користувачів.
Кінцеві користувачі мають право надавати доступ, у тому числі спільний, до своїх
локальних радіомереж іншим кінцевим користувачам, у тому числі на основі пропозиції третіх осіб, які об’єднують і роблять загальнодоступними локальні радіомережі
різних кінцевих користувачів.
4. Органи державної влади чи органи місцевого самоврядування не повинні необґрунтовано обмежувати надання доступу до локальних радіомереж, а також:
1) у приміщеннях, призначених для прийому громадян, або у громадських місцях,
розташованих поблизу приміщень, що займають такі органи, забезпечити безоплатний відкритий доступ через локальну мережу до ресурсів, необхідних для надання
адміністративних та інших державних послуг;
2) за ініціативою громадських об’єднань чи органів державної влади для
об’єднання та спільного або загального доступу до локальних радіомереж різних кінцевих користувачів, у тому числі у випадку, передбаченому пунктом 1 цієї частини.
5. Кабінет Міністрів України приймає відповідну державну програму щодо забезпечення державної підтримки організації вільного доступу до локальних радіомереж
у громадських місцях, включаючи парки, сквери, громадські будівлі, бібліотеки, медичні центри та музеї, на всій території України.
Стаття 67. Розгортання та експлуатація малопотужних базових станцій
1. Розгортання малопотужних базових станцій здійснюється відповідно до цієї
статті на підставі ліцензій на користування радіочастотним спектром та без присвоєнь радіочастот для такого радіообладнання (на засадах загальної авторизації) у порядку, встановленому регуляторним органом. Такий порядок має визначати в тому
числі фізичні та технічні характеристики, такі як потужність випромінювання малопотужної базової станції.
2. Законодавчі засади розгортання малопотужних базових станцій, що відповідають характеристикам, зазначеним у частині першій цієї статті, мають сприяти спрощенню порядку їх розгортання, у тому числі щодо дозвільних процедур, пов’язаних
з їх встановленням.
3. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг мають право
на доступ до фізичної інфраструктури, що знаходиться в державній чи комунальній
власності, придатної для розміщення малопотужних базових станцій або для підключення таких точок до електронної комунікаційної мережі загального користування, у

тому числі вуличне обладнання, стовпи вуличного освітлення, дорожні знаки, світлофори, біл-борди, автобусні та трамвайні зупинки та станції метро.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні задовольняти всі обґрунтовані запити на доступ для малопотужних базових станцій на справедливих, розумних, прозорих і недискримінаційних умовах, що повинні бути оприлюднені в єдиній точці доступу до інформації, передбаченій статтею 28 цього Закону.
4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не встановлюють
та не стягують жодної адміністративної плати для розгортання малопотужних базових станцій, крім зборів за надання передбачених законом адміністративних послуг,
що не повинні перевищувати собівартості їх надання.
Стаття 68. Присвоєння радіочастоти
1. Присвоєння радіочастоти здійснюється для кожного окремого радіообладнання, заявленого користувачем радіочастотного спектра, для експлуатації у певному
місці (у відповідному районі експлуатації для рухомих станцій радіослужб) відповідно до визначеної радіослужби, радіотехнології, передбаченої планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, з урахуванням положень Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та за умови забезпечення електромагнітної сумісності із заявленими, запланованими та задіяними присвоєннями
радіочастот.
2. Регуляторний орган за погодженням із Генеральним штабом Збройних Сил
України визначає перелік радіотехнологій, радіообладнання, для яких присвоєння
радіочастот здійснюється без розрахунків електромагнітної сумісності, а також радіообладнання, експлуатація яких здійснюється без внесення до Реєстру присвоєнь
радіочастот загальних користувачів.
3. Забороняється здійснювати присвоєння радіочастоти для радіообладнання, випромінювання яких здатне створити завади сигналам лиха, аварії, терміновості або
забезпечення безпеки на міжнародних частотах лиха та аварії, визначених у Регламенті радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.
4. Присвоєння радіочастот для радіообладнання загальних користувачів здійснюється державним підприємством за дорученням регуляторного органу на підставі
розрахунку електромагнітної сумісності або декларації про забезпечення електромагнітної сумісності частотного присвоєння, або повідомлення про початок експлуатації радіообладнання шляхом внесення даних до реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів на електронній регуляторній платформі.
Декларація про забезпечення електромагнітної сумісності присвоєння радіочастот
подається не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії відповідного позитивного розрахунку електромагнітної сумісності.
5. Присвоєння радіочастот для радіообладнання загальних користувачів, для експлуатації яких не потрібно проводити розрахунки електромагнітної сумісності, здійснюється на підставі декларації про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання шляхом внесення даних до реєстру присвоєнь радіочастот загальних
користувачів.
6. Форма декларації про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання та повідомлення про початок експлуатації радіоелектронного засобу встановлюється регуляторним органом.
7. Подача декларації про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання або повідомлення про початок експлуатації радіоелектронного засобу користувачем радіочастотного спектра відбувається через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі.
8. Порядок присвоєння радіочастот для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Генеральним штабом
Збройних Сил України.
9. Присвоєння радіочастот здійснюється на безоплатній основі.
10. Суб’єкт звернення, який має намір здійснювати експлуатацію радіообладнання та отримав позитивний розрахунок електромагнітної сумісності, подає через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі повідомлення про початок
експлуатації радіообладнання або випромінювального пристрою.
11. Для присвоєння радіочастот радіообладнанню, експлуатація якого не потребує
проведення розрахунків електромагнітної сумісності, замовник надає через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі декларацію про забезпечення
електромагнітної сумісності радіообладнання, строк дії якої становить шість місяців.
12. У разі подання неправильно оформленої декларації про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання заявник інформується через електронний
кабінет на електронній регуляторній платформі протягом п’яти робочих днів з дня її
подання про виявлені порушення з пропозицією їх усунути.
13. Декларація про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання
вважається неподаною у разі, якщо:
1) декларація подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) декларацію заповнено з порушенням встановленої форми та/або заповнено не
в повному обсязі;
3) зазначені в декларації відомості про суб’єкта господарювання відсутні та/або не
відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
4) умови застосування радіообладнання не забезпечують електромагнітної сумісності;
5) заявлені в декларації технічні характеристики радіообладнання не відповідають умовам застосування, визначеним у реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв.
14. У разі негативних результатів натурних випробувань, невідповідності заявлених технічних характеристик радіообладнання розрахунку електромагнітної сумісності на електронній регуляторній платформі відображається статус запланованого присвоєння радіочастоти.
15. Після усунення причин негативних результатів натурних випробувань, невідповідності заявлених технічних характеристик радіообладнання розрахунку електромагнітної сумісності замовник має право повторно звернутися через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі в порядку, визначеному цією статтею.
16. Протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації декларації про забезпечення
електромагнітної сумісності радіообладнання відповідні дані вносяться до реєстру
присвоєнь радіочастот загальних користувачів із статусом запланованого присвоєння радіочастоти.
17. Протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про початок експлуатації радіообладнання відповідні дані вносяться до реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів із статусом задіяного присвоєння радіочастоти.
18. Присвоєння радіочастоти здійснюється на строк дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром чи ліцензії на мовлення або на строк застосування відповідної технології, визначеної планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Продовження присвоєння радіочастоти здійснюється в разі та на строк продовження строку дії відповідної ліцензії.
19. Продовження присвоєння радіочастоти здійснюється одночасно із здійсненням регуляторним органом продовження строку дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром.
20. Суб’єкт звернення може отримати витяг з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів щодо отриманих ним присвоєнь радіочастот.
Форма витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів визначається регуляторним органом.
Обсяг даних та формат відкритого доступу до реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів визначається регуляторним органом.
21. Внесення змін до присвоєння радіочастот у випадках:
зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи — володільця радіообладнання;
зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи
— володільця радіообладнання, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії
на користування частотами;
зміни організаційно-правової форми шляхом перетворення, здійснюється на підставі відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань із застосуванням автоматизованого обміну даними. Зміни, обумовлені відповідними змінами в реєстрі ліцензій, вносяться без заяви користувача радіочастотним спектром одночасно
із внесенням відповідних змін до реєстру ліцензій.
Стаття 69. Розрахунок електромагнітної сумісності
1. Розрахунок електромагнітної сумісності для загальних користувачів виконується та надається державним підприємством, що знаходиться у сфері управління регуляторного органу, на платній основі в порядку, визначеному регуляторним органом, а для спеціальних користувачів — Генеральним штабом Збройних Сил України.
Порядок проведення розрахунку електромагнітної сумісності для спеціальних користувачів визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.
2. Для розрахунку електромагнітної сумісності радіообладнання або випромінювальних пристроїв загальних користувачів застосовуються рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку, рекомендації та рішення Європейської конференції адміністрацій пошт та телекомунікацій, міжнародні договори, акти законодавства Європейського Союзу, визначені планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Норми частотно-територіального рознесення щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання або випромінювальних пристроїв для спільного
використання різними радіотехнологіями та радіослужбами загальних та спеціальних користувачів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра за погодженням з національним
регулятором та Генеральним штабом Збройних Сил України.
Погодження присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот загального користування радіообладнанню загальних користувачів з Генеральним штабом Збройних
Сил України та радіоелектронним засобам спеціальних користувачів з державним
підприємством здійснюються у разі необхідності забезпечення електромагнітної су-
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місності між радіообладнанням або радіоелектронними засобами загальних і спеціальних користувачів та відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Необхідність здійснення міжнародної координації, заявлення і реєстрації присвоєнь радіочастот визначається відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного
союзу електрозв’язку та міжнародних договорів з урахуванням відповідних рекомендацій Європейської конференції адміністрацій пошт та телекомунікацій на етапі виконання розрахунку електромагнітної сумісності.
3. Форма замовлення для виконання та надання розрахунку електромагнітної сумісності та форма розрахунку електромагнітної сумісності для радіообладнання загальних користувачів встановлюються регуляторним органом, а для радіоелектронних засобів спеціальних користувачів — Генеральним штабом Збройних Сил України.
4. Розрахунок електромагнітної сумісності визначає теоретичні результати оцінки (розрахунку) можливості забезпечення електромагнітної сумісності між раніше
заявленими, запланованими та вже задіяними присвоєннями радіочастот для радіообладнання, включаючи перелік заходів, необхідних для підтвердження виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання
на місці його експлуатації.
Залежно від результатів розрахунку електромагнітної сумісності визначається необхідність проведення одного чи кількох таких заходів:
1) первинний технічний контроль та/або натурні випробування;
2) тестові випробування;
3) тестове включення.
5. Розрахунок електромагнітної сумісності не виконується у разі, якщо:
1) замовлення на виконання розрахунку електромагнітної сумісності подано (підписано) особою, яка не має на це повноважень;
2) радіообладнання не включено до реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв;
3) строк дії або особливості застосування радіотехнології, який визначено планом
розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, чи умови експлуатації
радіообладнання не дають змоги здійснити присвоєння радіочастоти;
4) у замовленні відсутні параметри та характеристики, необхідні для виконання
розрахунку електромагнітної сумісності.
У разі наявності однієї або кількох підстав, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини,
якщо подано документи не в повному обсязі або вони оформлені з недотриманням
встановленого порядку, протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації замовлення заявник інформується через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі.
У разі усунення причин, що стали підставою для невиконання розрахунку електромагнітної сумісності, суб’єкт звернення може повторно подати замовлення.
6. Строк надання замовнику розрахунку електромагнітної сумісності не повинен
перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації замовлення, поданого в електронній
формі.
У разі надходження замовлення в письмовій формі строк надання замовнику розрахунку електромагнітної сумісності не може перевищувати 20 календарних днів з
дня реєстрації замовлення.
Ці строки встановлено без урахування строків погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та міжнародної координації, заявлення і реєстрації присвоєння радіочастоти.
7. У разі необхідності погодження присвоєння радіочастоти з Генеральним штабом Збройних Сил України строк надання розрахунку електромагнітної сумісності не
може перевищувати 50 календарних днів. У разі необхідності міжнародної координації строк надання розрахунку електромагнітної сумісності продовжується на строк,
визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
8. Результати, зазначені в розрахунку електромагнітної сумісності, можуть бути
позитивними або негативними.
До позитивних результатів розрахунків електромагнітної сумісності належать:
1) позитивні без обмежень;
2) позитивні, за умови позитивних результатів натурних випробувань, тестових
випробувань, тестових включень на місці експлуатації;
3) позитивні з особливими умовами, що враховують результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України та здійснення міжнародної координації, заявлення і реєстрації використання радіочастот;
4) позитивні на обмежений строк.
Результати розрахунків електромагнітної сумісності вважаються негативними у
разі:
1) невиконання умов електромагнітної сумісності між задіяними, запланованими
або заявленими присвоєннями радіочастот;
2) негативних результатів погодження, передбаченого частиною сьомою цієї статті;
3) негативних результатів міжнародної координації.
9. У разі позитивного результату розрахунку електромагнітної сумісності в реєстрі
присвоєнь радіочастот загальних користувачів змінюється статус заявленого присвоєння радіочастоти на заплановане присвоєння радіочастоти.
У разі негативного результату розрахунку електромагнітної сумісності запис про
заявлене присвоєння радіочастоти вилучається з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів.
10. Строк дії розрахунку електромагнітної сумісності становить шість місяців, крім
розрахунків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється строк
дії 12 місяців.
Строк дії розрахунку електромагнітної сумісності може бути продовжено за зверненням заявника, але не більше ніж на шість місяців.
11. У разі якщо протягом зазначеного строку не здійснено присвоєння радіочастоти, запис про заплановане присвоєння радіочастоти набуває статусу незадіяного
присвоєння радіочастоти.
12. Розрахунок електромагнітної сумісності є дійсним протягом усього строку дії
задіяного присвоєння радіочастоти для відповідного радіообладнання.
13. Суб’єкт звернення може ініціювати внесення змін до діючого позитивного розрахунку електромагнітної сумісності, що не стосуються модифікації технічних параметрів радіообладнання.
Модифікація технічних параметрів та умов розрахунку електромагнітної сумісності здійснюється в порядку, визначеному для отримання нового розрахунку електромагнітної сумісності.
14. Внесення змін у випадках:
зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної
особи — володільця радіообладнання;
зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи
— володільця радіообладнання, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії
на користування частотами;
зміни організаційно-правової форми шляхом перетворення, —
здійснюється на підставі відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань із застосуванням автоматизованого обміну даними. Зміни, обумовлені відповідними змінами в реєстрі ліцензій, вносяться без заяви користувача радіочастотним спектром одночасно
із внесенням відповідних змін до реєстру ліцензій.
15. Для присвоєнь радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки електромагнітної сумісності, заявник може самостійно проводити первинний технічний контроль запланованого радіообладнання на місці експлуатації на його відповідність розрахунку електромагнітної сумісності.
У разі якщо в запланованому частотному присвоєнні зазначено про необхідність
проведення натурних випробувань, державне підприємство бере участь у проведенні
первинного технічного контролю та натурних випробувань.
Порядок проведення первинного технічного контролю та/або натурних випробувань встановленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
спеціального користувача на місці експлуатації із залученням засобів радіочастотного моніторингу спеціальних користувачів визначає Генеральний штаб Збройних Сил
України за погодженням з регуляторним органом.
Стаття 70. Анулювання присвоєння радіочастоти
1. Анулювання присвоєнь радіочастот здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру присвоєнь радіочастот.
2. Підставами для анулювання присвоєння радіочастоти є:
1) анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром;
2) анулювання ліцензії на мовлення або відповідного подання Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення щодо багатоканальних телесистем, що
передбачають використання радіочастот;
3) акт про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу про усунення порушень умов, зазначених у радіочастотному присвоєнні, чи умов, що застосовуються до прав користування радіочастотним спектром відповідно до цього Закону, у
тому числі неусунення радіозавад;
4) акт про повторну невмотивовану відмову користувача радіочастотного спектра
у проведенні перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань використання радіочастотного спектра.
Невмотивованою відмовою у проведенні перевірки вважається недопуск уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення перевірки за відсутності передбачених для відмови законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб регуляторного органу, відмова в їх доступі до місць розташування радіообладнання, відсутність
без поважних причин протягом усього строку перевірки за місцезнаходженням та/
або фактичним місцезнаходженням користувача радіочастотного спектра або особи,
уповноваженої представляти його інтереси на час проведення перевірки);

5) внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в
Україні, що унеможливлюють подальше використання присвоєних радіочастот, за
умови направлення регуляторним органом письмового попередження такому користувачу радіочастот не менше ніж за один рік;
6) заява користувача радіочастотного спектра про анулювання присвоєння радіочастоти;
7) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця), крім випадків внесення змін до радіочастотного присвоєння у зв’язку з реорганізацією;
8) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — користувача радіочастотного спектра.
3. У випадках, передбачених пунктами 3-5 частини другої цієї статті, анулювання присвоєння радіочастоти здійснюється на підставі рішення регуляторного органу. Розгляд таких питань здійснюється із запрошенням користувача радіочастотного спектра, що надсилається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до відповідного засідання.
4. Протягом 10 робочих днів з дня виникнення підстав для анулювання присвоєння радіочастоти:
1) вноситься до реєстру радіочастотних присвоєнь та оприлюднюється запис про
анулювання певного радіочастотного присвоєння;
2) надсилається користувачу радіочастотного спектра до електронного кабінету
на електронній регуляторній платформі повідомлення про анулювання присвоєння
радіочастоти на підставі рішення регуляторного органу із зазначенням підстав анулювання та їх обґрунтуванням.
Стаття 71. Використання радіообладнання на засадах загальної авторизації
1. Присвоєння радіочастоти не потрібно здійснювати для використання радіообладнання, внесеного до переліку типів радіообладнання, експлуатація яких здійснюється без внесення до реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів, що визначається регуляторним органом за погодженням з Генеральним штабом Збройних
Сил України та центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
2. Визначення зазначеного у частині першій цієї статті переліку здійснюється у
встановленому регуляторним органом порядку з урахуванням таких принципів:
1) збільшення кількості видів такого обладнання;
2) забезпечення електромагнітної сумісності;
3) відповідність радіообладнання технічним регламентам;
4) гармонійне використання радіочастотного спектра;
5) умови для використання радіообладнання без присвоєння радіочастот, у тому
числі його максимальної потужності;
6) використання радіообладнання виключно для прийому не потребує присвоєння радіочастот.
3. Використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв виключно для
приймання радіосигналів не потребує присвоєння радіочастоти.
4. Експлуатація радіообладнання та випромінювальних пристроїв на засадах загальної авторизації вважається згодою користувача радіочастотного спектра дотримуватися вимог цього Закону в неліцензованому діапазоні радіочастот без необхідності здійснення присвоєнь радіочастот.
Стаття 72. Тимчасове використання радіообладнання для проведення тестувань,
випробувань або експериментів, пов’язаних із запуском нових радіотехнологій
1. Регуляторний орган за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил
України може за заявою суб’єкта звернення погодити тимчасове (на строк до 90 календарних днів) використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв
для проведення тестувань, випробувань або експериментів, пов’язаних із запуском
нових радіотехнологій, за умови надання суб’єктом звернення пояснень щодо мети
та графіка проведення цих тестувань, випробувань або експериментів.
Відповідь щодо погодження чи відмови в погодженні надається регуляторним органом суб’єкту звернення протягом 10 календарних днів з дня отримання заяви, а
у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, — протягом 30 календарних днів.
2. У відповіді про погодження тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв має зазначатися інформація про:
1) особу, якій погоджено тимчасове використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв (найменування, місцезнаходження — для юридичної особи;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце реєстрації — для фізичної особи);
2) смугу радіочастот;
3) територію, на якій можуть бути використані радіочастоти;
4) строк тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв.
3. Питання тимчасового використання радіообладнання мовлення узгоджуються
з Генеральним штабом Збройних Сил України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, яка має поінформувати регуляторний орган про
результати розгляду зазначеного питання у строк, що не перевищує 10 календарних
днів з дня отримання регуляторним органом відповідної заяви.
4. Вимоги, зазначені у частинах першій — третій цієї статті, розповсюджуються
також на осіб, які мають ліцензії відповідно до цього Закону.
5. Відмова у погодженні тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв здійснюється на підставах і в порядку, визначених статтями
65 та 68 цього Закону.
6. Погодження тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв здійснюється безоплатно.
7. Генеральний штаб Збройних Сил України може дозволити спеціальним користувачам тимчасово використовувати радіообладнання або випромінювальні пристрої
у смугах радіочастот спеціального користування та за умови узгодження з регуляторним органом у смугах радіочастот загального користування.
8. Вимоги цієї статті розповсюджуються на тимчасове використання радіообладнання (до дев’яти місяців) для проведення заходів регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів.
Порядок тимчасового використання радіообладнання встановлюється регуляторним органом.
Стаття 73. Виявлення та припинення дії джерел радіозавад
1. Роботи/заходи з виявлення джерел радіозавад з ініціативи та за рахунок заявників (користувачів радіочастотного спектра) здійснюються на договірних засадах
державним підприємством, що знаходиться у сфері управління регуляторного органу, або суб’єктами господарювання, що відповідно до закону отримали від національного органу України з акредитації атестат про акредитацію, що засвідчує компетентність щодо здійснення діяльності з виявлення дії джерел радіозавад. Суб’єкти
господарювання після отримання атестата про акредитацію, який засвідчує компетентність щодо здійснення діяльності з виявлення дії джерел радіозавад, надають до
регуляторного органу відповідну інформацію щодо такої акредитації. Перелік таких
суб’єктів господарювання оприлюднюється на електронній регуляторній платформі.
Зазначені суб’єкти господарювання повинні бути резидентами України та відповідати встановленим Кабінетом Міністрів України вимогам до кваліфікації персоналу та до технічних засобів, що застосовуються для здійснення виявлення джерел радіозавад.
Національний орган України з акредитації здійснює акредитацію суб’єктів господарювання для здійснення діяльності з виявлення дії джерел радіозавад відповідно
до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок виявлення джерел радіозавад та його документального оформлення
за заявами користувачів встановлюються регуляторним органом за погодженням з
центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
Порядок виявлення джерел радіозавад радіоелектронним засобом та випромінювальним пристроєм спеціальних користувачів визначається Генеральним штабом
Збройних Сил України.
3. За результатами радіочастотного моніторингу та заходів, передбачених цією
статтею, а також за результатами державного нагляду регуляторний орган забезпечує вжиття заходів щодо припинення роботи незаконно діючого радіообладнання та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування відповідно до закону.
4. Усунення дії джерел радіозавад, виявлених під час здійснення заходів, передбачених частиною третьою цієї статті, у смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів забезпечує Генеральний штаб
Збройних Сил України у взаємодії з регуляторним органом. Порядок такої взаємодії
встановлюється спільним рішенням вказаних органів.
5. Володільці радіообладнання, що створює радіозавади радіообладнанню, яке
працює на підставі присвоєння радіочастот та завадостійкість якого відповідає вимогам законодавства, повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження
дії радіозавад заходи відповідно до приписів регуляторного органу чи Генерального
штабу Збройних Сил України.
Володілець радіообладнання, що створює радіозавади, повинен на вимогу користувача радіочастотного спектра відшкодувати витрати, понесені ним на усунення радіозавад, та завдані збитки відповідно до закону. Методика розрахунку таких збитків
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. З метою встановлення володільців радіообладнання, що створює шкідливі радіозавади, регуляторний орган має право:
1) отримувати інформацію з відповідних державних реєстрів щодо власників
об’єктів нерухомості, в/на яких знаходиться зазначене радіообладнання;

2) запитувати в осіб, які є власниками, інформацію про орендарів об’єктів нерухомості, в/на яких знаходиться джерело зазначених радіозавад. У разі отримання запиту власник такого об’єкта нерухомості повинен надати до регуляторного органу інформацію про особу орендаря протягом строку, що не перевищує двох робочих днів
з дня отримання запиту.
7. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган та Генеральний штаб Збройних Сил України
невідкладно вживають усіх заходів і позачергово організовують та провадять діяльність з виявлення та припинення дії джерел радіозавад для радіообладнання, що використовується для забезпечення безпеки людського життя, безпеки польотів у повітряному просторі України, безпеки держави, громадської безпеки, роботи об’єктів
ядерної безпеки, роботи аварійно-рятувальних служб, урядового зв’язку та державної охорони відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної
влади України та посадових осіб».
8. Залучення для проведення заходів з метою встановлення та притягнення до відповідальності власників незаконно діючого радіообладнання або випромінювальних
пристроїв, що створюють радіозавади, працівників поліції здійснюється за вмотивованим рішенням регуляторного органу, що надсилається керівнику територіального
органу поліції за місцем проведення відповідного заходу. У залученні поліції для проведення заходів з метою встановлення та притягнення до відповідальності власників незаконно діючого радіообладнання або випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади, може бути відмовлено лише з підстав залучення особового складу територіального органу поліції до припинення групового порушення громадської
безпеки і порядку чи масових заворушень, а також для подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій.
Розділ XI.
РЕСУРСИ НУМЕРАЦІЇ
Стаття 74. Загальні засади розподілу ресурсів нумерації
1. Національний план нумерації розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра для електронних комунікаційних мереж і послуг з урахуванням:
1) поточних і очікуваних потреб постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг і кінцевих користувачів, у тому числі визначених законами екстрених служб;
2) завдань і принципів, визначених цим Законом;
3) положень міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
4) створення резервної ємності номерів (в обсязі, що не перевищує 10 відсотків
від загальної кількості певного типу ресурсу нумерації);
5) забезпечення раціонального розподілу та використання ресурсів нумерації;
6) забезпечення надання доступу до негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі інших, ніж послуги міжособистісних комунікацій;
7) забезпечення можливості розподілу ресурсів нумерації для надання певних послуг іншими суб’єктами господарювання, ніж постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
8) забезпечення розподілу географічних кодів мереж для міжособистісних послуг
електронних комунікацій з використанням нумерації на всю територію країни чи адміністративно територіальну одиницю, не меншу ніж область, міста Київ та Севастополь;
9) застосування префіксу 00 як стандартного міжнародного коду доступу;
10) типів нумерації, що використовуються на засадах індивідуальних прав чи загальних прав користування нумерації;
11) гармонізованого використання ресурсів нумерації відповідно до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Національний план нумерації оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра та на електронній регуляторній платформі.
3. Первинний розподіл ресурсу нумерації здійснюється регуляторним органом на
дозвільній основі з урахуванням вимог національного плану нумерації та цього Закону.
4. Ресурс нумерації розподіляється суб’єктам господарювання, внесеним до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, а також іншим
особам відповідно до цього Закону (користувач ресурсу нумерації) строком на п’ять
років (якщо менший строк не зазначений заявником), а в разі його використання для
надання послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням радіочастот — строком, не меншим ніж строк дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром (якщо менший строк не зазначений заявником).
5. Користувач ресурсу нумерації здійснює вторинний розподіл ресурсу нумерації
кінцевим користувачам електронних комунікаційних послуг.
6. У випадках і в порядку, встановлених регуляторним органом, користувач ресурсу нумерації має право передавати чи надавати в користування свої права щодо нумерації іншим суб’єктам господарювання, які відповідно до цього Закону мають право на отримання відповідного ресурсу нумерації за умови повідомлення, а щодо кодів мереж, кодів послуг, скорочених номерів соціального спрямування — шляхом
переоформлення відповідного дозволу згідно із статтею 76 цього Закону.
7. Регуляторний орган повинен вести загальний облік розподілених ресурсів нумерації (реєстр первинного розподілу ресурсів нумерації), а також оприлюднювати
на електронній регуляторній платформі повну та актуальну інформацію про розподілений та вільний ресурс нумерації, ресурс нумерації, заявлений для первинного розподілу, повідомлення про надходження заяви на отримання коду нумерації, що має
оприлюднюватися не пізніше наступного дня з дня надходження такої заяви. Інформація про наявність вільного ресурсу нумерації має бути у формі та в обсязі, необхідних для використання при поданні заяви щодо первинного розподілу ресурсу нумерації.
8. Вимоги розділу XI цього Закону не поширюються на розподіл та використання ресурсів мережі Інтернет, у тому числі IP-адрес, номерів автономних систем, доменних імен.
Стаття 75. Надання прав на користування ресурсом нумерації
1. Заява про надання дозволу на користування ресурсом нумерації надсилається
постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг шляхом заповнення встановленої регуляторним органом форми в електронному кабінеті на електронній регуляторній платформі із застосуванням засобу кваліфікованого електронного
підпису та має містити таку інформацію:
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця чи фізичної особи;
2) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України — для юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) — для фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб;
3) ресурс нумерації, що заявляється, та типи, вид послуг, що планується надавати з його використанням;
4) інформацію щодо потреби у заявленому ресурсі нумерації;
5) у разі наявності раніше виділеного ресурсу нумерації для території, на якій заявник планує отримати ресурс нумерації, — відомості про використання наявної нумерації станом на перше число місяця, в якому подається заява.
2. Розгляд заяви та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволу здійснюється регуляторним органом у строк, що не перевищує 10 робочих днів
з дня отримання заяви, крім випадків, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті.
3. У разі невідповідності поданої заяви вимогам частини першої цієї статті заявнику повинна бути надана інформація про виявлені порушення та пропозиція щодо їх усунення протягом п’яти робочих днів з дня її надходження. Відлік строку, передбаченого частиною другою цієї статті, починається з дня подання заяви з усунутими порушеннями.
4. Щодо визначених регуляторним органом кодів мереж, послуг, скорочених номерів (кількість яких обмежена) розподіл такого ресурсу нумерації здійснюється регуляторним органом на конкурсних засадах та у встановленому ним порядку.
5. Повідомлення про прийняте рішення про видачу дозволу на користування ресурсом нумерації надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дня його
прийняття.
На підставі такого рішення регуляторний орган оформляє дозвіл на користування
ресурсом нумерації протягом трьох робочих днів з дня внесення плати за його видачу
у розмірі і в порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Дозвіл оформляється в електронному вигляді шляхом внесення запису до
електронного реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації і має містити умови
використання ресурсу нумерації відповідно до законодавства, зокрема:
1) типи послуг, для надання яких повинен використовуватися ресурс нумерації;
2) строк, на який видається дозвіл, територія використання ресурсу нумерації;
3) дотримання зобов’язань щодо прав на користування ресурсом нумерації відповідно до умов конкурсу чи аукціону у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті;
4) дотримання зобов’язань щодо недискримінаційного доступу до електронних
комунікаційних послуг з використанням ресурсу нумерації, призначеного іншим постачальникам мереж, та/або послуг електронних комунікацій;
5) можливість та умови передачі чи надання в користування прав щодо зазначеного в дозволі ресурсу нумерації відповідно до частини шостої статті 74 цього Закону.
7. Регуляторний орган відмовляє у видачі дозволу на користування ресурсом нумерації у разі, якщо:
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1) ресурс нумерації, що запитується, не узгоджується з національним планом нумерації;
2) відсутній вільний заявлений ресурс нумерації;
3) використання заявником менше ніж 65 відсотків раніше отриманого ресурсу
нумерації (для аналогічних за призначенням типів номерів) на території, на якій заявник планує отримати ресурс нумерації;
4) ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих
днів з дня відправлення повідомлення згідно з частиною третьою цієї статті.
8. Рішення про відмову у видачі дозволу на користування ресурсом нумерації з обґрунтуванням підстав відмови надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з
дня його прийняття.
9. Ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації здійснюється регуляторним органом.
Порядок ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації розробляється
і затверджується регуляторним органом.
10. Надання прав користування ресурсом нумерації технологічним користувачам
ресурсів нумерації здійснюється у встановленому регуляторним органом порядку на
п’ять років, якщо менший строк не зазначений заявником.
Подання заяви на отримання прав користування ресурсом нумерації, вибір необхідного ресурсу нумерації, ознайомлення з умовами користування ним, внесення
плати за отримання дозволу на користування ресурсами нумерації та включення до
реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації здійснюються через електронну регуляторну платформу відповідно до частини першої цієї статті.
Взаємодія технологічних користувачів ресурсу нумерації та постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг здійснюється у встановленому регуляторним органом порядку.
11. При формуванні електронної заяви відповідно до цієї частини електронна регуляторна платформа забезпечує перевірку повноти та коректності її заповнення, у
тому числі шляхом автоматизованого обміну інформацією з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Після внесення заявником плати за надання прав на користування ресурсом нумерації відповідна інформація про здійснення первинного розподілу ресурсу нумерації
вноситься до реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації, а заявнику надсилається електронний витяг із зазначеного реєстру.
У разі якщо заявник у визначений законодавством строк не вніс плати за видачу дозволу на користування ресурсом нумерації, регуляторний орган скасовує відповідне рішення.
Стаття 76. Переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації та внесення змін до реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації
1. Підставами для переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації є:
1) реорганізація юридичної особи — власника дозволу шляхом поділу чи виділу (дозвіл переоформлюється на правонаступника користувача відповідно до розподільчого балансу);
2) зміна формату, структури ресурсу нумерації чи простору нумерації існуючого
національного плану нумерації;
3) виникнення у користувача ресурсу нумерації потреби у зменшенні обсягу, зміні території чи призначення ресурсу нумерації (зміна типу та/або назви послуг, служби), переході з аналогового фрагмента нумерації в цифровий, при обміні частками
ресурсу нумерації між постачальниками мереж та/або послуг електронних комунікацій в рівних обсягах за наявності у них дозволів на користування ресурсом нумерації,
що передбачається для обміну;
4) передача ресурсу нумерації іншому постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг (повністю або певної частки) відповідно до частини шостої статті 74 цього Закону.
2. У разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові
(за наявності) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, реорганізації шляхом зміни організаційно-правової форми
(перетворення), злиття чи приєднання, поділу (виділу) регуляторний орган вносить
зміни до реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації безоплатно на підставі відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань із застосуванням автоматизованого обміну даними без подання заяви користувача ресурсу нумерації.
3. У випадках виникнення інших підстав, ніж передбачені частиною другою цієї
статті, користувач ресурсу нумерації подає заяву за формою, встановленою регуляторним органом у спосіб, передбачений частиною першою статті 75 цього Закону.
Заява подається не пізніше 20 робочих днів з дня виникнення підстав для переоформлення, а у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, — одночасно з поданням повідомлення про передачу ресурсу нумерації.
4. Непереоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним, про що робиться
запис у реєстрі первинного розподілу ресурсів нумерації. Відповідний ресурс нумерації вважається вільним для подальшого первинного розподілу.
5. У разі неправильного оформлення заяви на переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації уповноважена регуляторним органом посадова особа протягом п’яти робочих днів з дня її надходження інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути. При цьому відлік строку, передбаченого частиною шостою цієї статті, починається з дня подання документів після усунення виявлених порушень.
6. Регуляторний орган приймає рішення за заявою про переоформлення дозволу
упродовж строку, що не перевищує 15 робочих днів з дня її надходження.
7. За адміністративні послуги з переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації стягується плата в розмірі та порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, у розмірі, що не перевищує собівартості надання адміністративної
послуги.
8. У разі переоформлення дозволу користування ресурсом нумерації строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії дозволу, що підлягає переоформленню.
9. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації регуляторний орган переоформляє такий
дозвіл шляхом внесення змін до запису в електронному реєстрі первинного розподілу ресурсів нумерації та надсилає відповідне повідомлення заявнику.
10. Підставами для відмови в переоформленні дозволу на користування ресурсом нумерації є:
1) обмеження національним планом нумерації застосування відповідного ресурсу нумерації;
2) використання ресурсу нумерації (його частини), зазначеного в дозволі, з порушенням умов національного плану нумерації чи умов дозволу щодо його цільового призначення;
3) недостовірність даних, зазначених у заяві про переоформлення;
4) відмова в погодженні передачі ресурсу нумерації відповідно до встановленого
регуляторним органом порядку такого погодження;
5) відсутність підстав для переоформлення, передбачених частиною першою цієї статті.
11. Повідомлення про прийняте рішення про переоформлення дозволу або про
відмову у переоформленні дозволу на користування ресурсом нумерації з обґрунтуванням підстав відмови надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дня
його прийняття.
12. У разі якщо заявник у визначений законодавством строк не вніс плати за переоформлення дозволу, регуляторний орган скасовує відповідне рішення про переоформлення дозволу.
13. Рішення про відмову у переоформленні дозволу на користування ресурсом нумерації з обґрунтуванням підстав відмови надається заявнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
Стаття 77. Продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації
1. У разі якщо суб’єкт господарювання має намір здійснювати користування ресурсом нумерації після закінчення строку дії дозволу, він повинен не пізніше ніж за
місяць до закінчення строку дії дозволу звернутися до регуляторного органу із заявою про продовження строку його дії в порядку, визначеному статтею 75 цього Закону.
2. Рішення про продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації або про відмову в продовженні строку його дії із зазначенням підстав відмови
приймається та надсилається заявнику регуляторним органом в порядку, встановленому статтею 75 цього Закону.
3. Регуляторний орган відмовляє у продовженні строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації, якщо:
1) подальше користування зазначеним у дозволі ресурсом нумерації не передбачено національним планом нумерації;
2) ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих
днів з дня відправлення повідомлення згідно з частиною третьою цієї статті.
4. Повідомлення про продовження строку дії дозволу на користування ресурсом
нумерації надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
На підставі такого рішення регуляторний орган оформляє дозвіл на користування
ресурсом нумерації протягом трьох робочих днів з дня внесення плати за продовження його дії у розмірі і в порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Розмір плати за продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації не може перевищувати 5 відсотків плати за видачу дозволу на користування ресурсом нумерації, але не може бути меншим ніж собівартість надання відповідної адміністративної послуги.
5. У разі якщо заявник у визначений законодавством строк не вніс плати за продовження строку дії дозволу, регуляторний орган скасовує відповідне рішення про продовження строку дії дозволу.

6. Непродовжений в установлений строк дозвіл є недійсним, про що робиться запис у реєстрі первинного розподілу ресурсів нумерації. Відповідний ресурс нумерації
вважається вільним для подальшого первинного розподілу.
Стаття 78.  Анулювання дозволу та припинення прав на користування ресурсом нумерації чи його частиною
1. Підставами для анулювання дозволу та припинення прав користування ресурсом нумерації чи його частиною є:
1) зміни в національному плані нумерації, що унеможливлюють подальше використання ресурсу нумерації, про які користувач був попереджений не менше ніж за
два роки;
2) заява користувача ресурсу нумерації;
3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);
4) акт про повторне порушення користувачем ресурсу нумерації вимог, визначених статтею 79 цього Закону. Повторним вважається вчинення протягом року з дня
видання регуляторним органом розпорядження про усунення порушень нового порушення хоча б однієї з вимог, щодо яких видавалося таке розпорядження. У разі якщо такі порушення стосуються не всього наданого в користування ресурсу нумерації, а його частини, вилученню підлягає лише та частина ресурсу нумерації, факт порушення в користуванні якою зафіксований в акті, зазначеному в цьому пункті, а щодо іншої частини здійснюється переоформлення дозволу, внесення змін до реєстру
первинного розподілу ресурсів нумерації;
5) акт про невиконання вимог розпорядження національного регулятора про усунення порушень умов користування ресурсом нумерації відповідно до статті 79 цього Закону;
6) акт про повторну невмотивовану відмову користувача ресурсу нумерації у проведенні перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань
користування ресурсом нумерації.
Невмотивованою відмовою у проведенні перевірки вважається недопуск уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення перевірки за відсутності передбачених для відмови законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб регуляторного органу або відсутність без поважних причин протягом всього строку перевірки за місцезнаходженням та/або фактичним місцезнаходженням користувача ресурсу нумерації або особи, уповноваженої представляти його інтереси на час проведення перевірки);
7) припинення діяльності у сфері електронних комунікацій, що передбачає користування ресурсом нумерації. У разі припинення діяльності у сфері електронних комунікацій постачальник електронних комунікаційних послуг зобов’язаний подати до
регуляторного органу заяву про анулювання дозволу на користування ресурсом нумерації та дані про ресурс нумерації, що використовується кінцевими користувачами
електронних комунікаційних послуг, що надаються таким постачальником. Дозвіл на
користування ресурсом нумерації вважається анульованим з дня припинення діяльності у сфері електронних комунікацій, у тому числі у разі ненадходження до регуляторного органу заяви про його анулювання.
2. Рішення регуляторного органу відповідно до частини першої цієї статті приймається з обов’язковим запрошенням уповноваженого представника відповідного користувача ресурсу нумерації та з проведенням консультації відповідно до статті 22 цього Закону, крім випадків, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті.
3. Регуляторний орган повинен прийняти рішення відповідно до частини першої цієї статті протягом 20 робочих днів з дня встановлення підстав для цього. Копія рішення надсилається користувачу ресурсу нумерації із зазначенням підстав вилучення та їх обґрунтуванням не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.
Рішення, прийняте регуляторним органом відповідно до частини першої цієї статті, набирає чинності через 10 робочих днів з дня його прийняття.
4. Анулювання дозволу на користування ресурсом нумерації здійснюється регуляторним органом шляхом внесення запису про рішення, прийняте відповідно до частини першої цієї статті, до реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації.
5. У разі встановлення факту користування ресурсом нумерації, щодо якого не
здійснювався передбачений статтею 75 цього Закону первинний розподіл, або отримання інформації щодо неправомірного використання міжнародного ресурсу нумерації регуляторний орган здійснює відповідно до законодавства заходи щодо припинення користування таким ресурсом та застосування передбаченої законом відповідальності. Регуляторний орган інформує постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг про ресурс нумерації, що неправомірно присвоєний та використовується.
Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг не повинні здійснювати пропуск трафіка з використанням ресурсу нумерації, що не внесений до реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації та/або неправомірно використовується (з порушенням вимог міжнародного та національного планів нумерації), на підставі відповідної інформації регуляторного органу.
Стаття 79. Умови, що застосовуються до прав на користування ресурсом нумерації
1. Користувачі ресурсу нумерації зобов’язані дотримуватися таких умов загальної
авторизації з користування ресурсом нумерації щодо:
1) визначених при наданні прав на користування ресурсом нумерації мереж, послуг, служб, для яких буде використовуватися ресурс нумерації, та умов, пов’язаних
з користуванням ним відповідно до національного плану нумерації, включаючи вимоги, пов’язані з наданням електронних комунікаційних послуг;
2) обов’язку забезпечувати надання послуги з перенесення номерів відповідно до
вимог статті 113 цього Закону;
3) надання на вимогу кінцевого користувача наявної інформації про нього для
публічного довідника в установленому цим Законом порядку та за умови отримання попередньої згоди на обробку його персональних даних кінцевих користувачів;
4) встановленого строку надання прав на користування ресурсом нумерації відповідно до статті 75 цього Закону з урахуванням змін у національному плані нумерації;
5) встановленого регуляторним органом порядку здійснення передачі чи надання в користування ресурсу нумерації за ініціативою користувача ресурсу нумерації;
6) зобов’язань, взятих користувачем ресурсу нумерації під час отримання прав на
користування ресурсом нумерації на умовах конкурсу чи аукціону відповідно до частини четвертої статті 75 цього Закону;
7) зобов’язань за відповідними міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо використання ресурсу нумерації;
8) зобов’язань щодо забезпечення дотримання захисту прав споживачів та інших
вимог законодавства про електронні комунікації, пов’язаних з використанням ресурсу нумерації;
9) зобов’язань щодо недискримінації інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг стосовно ресурсу нумерації, що використовується для
надання доступу до їхніх послуг.
Стаття 80. Доступ до номерів та послуг електронних комунікацій з використанням ресурсу нумерації
1. Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинен забезпечувати кінцевим користувачам:
1) можливість користуватися у встановленому порядку послугами, що надаються
за допомогою ресурсу нумерації;
2) доступ до всіх номерів та кодів послуг, що використовуються в електронних
комунікаційних мережах загального користування, незалежно від технології та пристроїв, що використовуються постачальниками електронних комунікаційних мереж
та/або послуг;
3) повідомлення шляхом оприлюднення на своєму веб-сайті інформації про заплановані зміни нумерації для певних сегментів мережі електронних комунікацій не
менше ніж за один рік до впровадження цих змін;
4) повідомлення, у тому числі за допомогою засобів електронних комунікацій абонентів, про заплановані зміни їх номерів на нові номери, а також безкоштовне здійснення інформування інших кінцевих користувачів щодо запланованих змін нумерації не менше ніж за три місяці до впровадження цих змін.
2. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг відповідно до
закону повинні блокувати на індивідуальній основі доступ до номерів або послуг у разі наявності підтвердженого відповідно до законодавства факту здійснення з їх використанням несанкціонованого втручання в роботу мереж електронних комунікацій чи скоєння шахрайства, а також у таких випадках відповідно до рішення регуляторного органу відмовлятися від відповідних доходів від з’єднання чи інших послуг,
отриманих внаслідок несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, неправомірного присвоєння, розподілу, користування ресурсом нумерації (відповідно до правил надання та отримання послуг електронних комунікацій).
Розділ XII.
АНАЛІЗ РИНКІВ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ
Стаття 81. Порядок ідентифікації та визначення ринків
1. Регуляторний орган затверджує порядок ідентифікації та визначення ринків, характеристики яких можуть обґрунтовувати запровадження регуляторних
зобов’язань, передбачених цим розділом, незалежно від ринків, визначених відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.
Зазначений в абзаці першому цієї частини порядок затверджується з урахуванням
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та відповідних рекомендацій міжнародних організацій.
2. Регуляторний орган ідентифікує та визначає ринки, зокрема відповідні товарні та географічні межі ринків на території країни, зокрема з урахуванням рівнів конкуренції щодо доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій, відповідно до принципів законодавства про захист економічної конкуренції, а також гео-

графічних оглядів розгортання мереж, що здійснюються згідно із статтею 21 цього Закону.
3. Рішення про ідентифікацію та рішення про визначення ринку регуляторного органу згідно з цією статтею приймаються після проведення консультацій відповідно
до статті 22 цього Закону.
Стаття 82. Порядок аналізу ринку
1. Регуляторний орган у встановленому ним порядку проводить аналіз ринку та
визначає, чи є певний ринок електронних комунікацій таким, що підпадає під запровадження регуляторних зобов’язань, передбачених цим розділом.
Проведення аналізу ринку здійснюється регуляторним органом та (у разі необхідності) у співпраці та з проведенням консультацій з Антимонопольним комітетом
України в межах його повноважень, визначених законом.
2. Ринок вважається таким, що підпадає під запровадження регуляторних
зобов’язань, передбачених цим розділом, на підставі рішення регуляторного органу
про наявність таких критеріїв (за їх сукупності):
1) високі та постійні структурні, правові чи регуляторні бар’єри доступу до ринку;
2) існуюча структура ринку не сприяє досягненню ефективної конкуренції протягом певного періоду, враховуючи стан конкуренції, що залежить від фізичної інфраструктури електронних комунікацій та інших факторів, що обумовлюють рівень конкуренції, крім бар’єрів доступу до ринку;
3) застосування виключно законодавства про захист економічної конкуренції недостатньо для вирішення виявлених проблем на ринку.
Критерії для запровадження регуляторних зобов’язань, передбачених цим розділом, вважаються дотриманими за наявності одночасно всіх критеріїв, передбачених
цією частиною.
3. Аналіз ринку передбачає оцінку стану ринку та наслідків в майбутньому, у разі якщо на такому ринку не будуть встановлені регуляторні зобов’язання, з урахуванням:
1) тенденцій розвитку ринку, що впливають на ймовірність того, що на ринку може виникнути ефективна конкуренція в майбутньому;
2) усіх факторів обмеження конкуренції на оптовому та роздрібному рівнях незалежно від того, чи вважаються причинами таких обмежень фактори, пов’язані з
електронними комунікаційними мережами чи послугами або з іншими типами послуг
або додатків (користувацьких комп’ютерних програм), що є аналогічними для кінцевого користувача, та незалежно від того, чи є такі фактори частиною певного ринку;
3) інших видів регулювання або заходів, що встановлюються та впливають на такий ринок, або суміжний ринок, або роздрібні ринки електронних комунікацій протягом певного періоду, у тому числі зобов’язання щодо спільного розташування і використання елементів електронних комунікаційних мереж, взаємоз’єднання мереж та
доступу, встановлені відповідно до цього Закону;
4) регулювання, що застосовується на інших ринках відповідно до цієї статті.
4. Якщо регуляторний орган встановлює, що певний ринок не підпадає під запровадження регуляторних зобов’язань, передбачених цим розділом, або якщо умови,
визначені у частині другій цієї статті, не виконуються, регуляторні зобов’язання відповідно до статті 84 цього Закону не встановлюються чи не продовжуються.
У разі наявності в таких випадках накладених регуляторних зобов’язань регуляторний орган скасовує регуляторні зобов’язання, накладені на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг на такому ринку.
Регуляторний орган встановлює строк набуття чинності зазначених у цій частині рішень з метою надання необхідного перехідного періоду суб’єктам господарювання, які отримували вигоду від застосування регуляторних зобов’язань, і кінцевим користувачам.
При встановленні такого строку регуляторний орган приймає рішення щодо умов
та періоду для повідомлення сторін наявних договорів про доступ.
5. У разі встановлення відповідно до частин другої та третьої цієї статті наявності підстав для накладення регуляторних зобов’язань регуляторний орган повинен:
1) визначити постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг,
які індивідуально або спільно мають значний ринковий вплив на певному ринку відповідно до статті 83 цього Закону;
2) прийняти рішення про накладення на постачальників, зазначених у пункті 1 цієї частини, певних регуляторних зобов’язань, передбачених цим розділом, або про
збереження чи зміну існуючих регуляторних зобов’язань, якщо за відсутності таких
зобов’язань не буде забезпечуватися ефективна конкуренція в інтересах кінцевих користувачів.
6. Регуляторний орган проводить повторний аналіз певного ринку упродовж строку, що не перевищує п’ять років з дня визначення постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом за результатами попереднього аналізу.
У випадку ринків, що аналізуються вперше, цей строк має становити три роки з
дня визначення ринку (ринків) відповідно до статті 81 цього Закону.
7. Рішення регуляторного органу за результатами аналізу ринку, у тому числі про
накладення, ненакладення чи скасування регуляторних зобов’язань, приймаються
після проведення консультацій відповідно до статті 22 цього Закону.
Стаття 83. Постачальник мереж та/або послуг електронних комунікацій із значним
ринковим впливом
1. У випадках, передбачених частиною п’ятою статті 82 цього Закону, регуляторний орган у встановленому ним порядку визначає постачальника електронних комунікаційних мереж або постачальника електронних комунікаційних послуг таким, що
має значний ринковий вплив, якщо він самостійно або спільно з іншими постачальниками електронних комунікаційних мереж чи постачальниками електронних комунікаційних послуг займає становище на ринку, еквівалентне домінуючому, що дає
можливість йому діяти значною мірою незалежно від конкурентів і кінцевих користувачів.
Визначення становища, еквівалентного домінуючому, здійснюється регуляторним
органом з урахуванням законодавства про захист економічної конкуренції.
2. Порядок, передбачений в абзаці першому частини першої цієї статті, має передбачати з урахуванням вимог законодавства про економічну конкуренцію критерії, за
якими встановлюється наявність у такого постачальника становища, еквівалентного
домінуючому (становища економічної сили), що дає змогу йому вчиняти діяння (дії,
бездіяльність) значною мірою незалежно від конкурентів та кінцевих користувачів.
3. Якщо постачальник електронних комунікаційних мереж або послуг визначений
таким, що має значний ринковий вплив на певному ринку, він може бути визначеним
в порядку, встановленому регуляторним органом, як такий, що має значний ринковий вплив на тісно пов’язаному (суміжному) ринку, якщо зв’язки між двома ринками дають змогу використовувати ринковий вплив на певному суміжному ринку,
для зміцнення ринкового впливу такого постачальника мереж та/або послуг електронних комунікацій.
У таких випадках регуляторний орган в установленому ним порядку застосовує на
суміжних ринках регуляторні зобов’язання, спрямовані на запобігання такому впливу, відповідно до статей 85-87 і 90 цього Закону.
Стаття 84. Накладення, зміна та зняття регуляторних зобов’язань
1. Регуляторний орган приймає у встановленому ним порядку рішення про накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом регуляторних
зобов’язань, передбачених статтями 85-90, 92-97 цього Закону, а також про їх зміну та зняття.
2. У разі визначення відповідно до статей 82 та 83 цього Закону постачальника
електронних комунікаційних мереж або постачальника електронних комунікаційних
послуг таким, що має значний ринковий вплив на певному ринку, регуляторний орган приймає рішення про накладення на нього відповідних зобов’язань із числа визначених статтями 85-90, 92-98 цього Закону.
При цьому відповідно до принципу пропорційності регуляторний орган повинен
обрати найменш обтяжливий спосіб вирішення проблем щодо конкуренції на певному ринку електронних комунікацій, виявлених під час проведення його аналізу.
3. Накладення регуляторним органом передбачених частиною другою цієї статті регуляторних зобов’язань не впливає на необхідність виконання постачальником
електронних комунікаційних мереж або постачальником електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом інших обов’язків, передбачених цим Законом та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
4. Регуляторні зобов’язання, що встановлюються відповідно до цієї статті, мають:
1) бути похідними від характеру проблеми, визначеної регуляторним органом під
час проведення аналізу певного ринку, та спрямованими на її запобігання та/або вирішення;
2) бути пропорційними та враховувати витрати та вигоди (за наявності), що виникають внаслідок їх накладення;
3) відповідати завданням, передбаченим статтею 4 цього Закону;
4) накладатися після проведення консультацій відповідно до статті 22 цього Закону.
5. Регуляторний орган з власної ініціативи чи за зверненням зацікавлених сторін
розглядає в установленому ним порядку вплив нових подій на стан конкуренції, у тому числі договорів щодо взаємодії (співпраці), на певний ринок, щодо якого був проведений аналіз відповідно до статті 82 цього Закону.
У разі якщо зміни на ринку не передбачають підстав для проведення нового аналізу, регуляторний орган здійснює оцінку необхідності перегляду накладених регуляторних зобов’язань та за наявності підстав приймає рішення про внесення змін до таких зобов’язань, їх зняття або накладення нових зобов’язань відповідно до цієї статті.
Такі рішення приймаються після проведення консультацій відповідно до статті
22 цього Закону.
Стаття 85. Зобов’язання з прозорості
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення регуляторних зобов’язань
з прозорості щодо взаємоз’єднання мереж або доступу, що передбачає оприлюднен-
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ня постачальником електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом інформації щодо:
1) бухгалтерського обліку;
2) цін;
3) технічних характеристик електронних комунікаційних мереж та очікуваних їх
змін;
4) умов взаємоз’єднання мереж;
5) доступу, в тому числі умов, що змінюють доступ до мереж, послуг або додатків
(користувацьких комп’ютерних програм) або їх використання;
6) виведення з експлуатації фізичної інфраструктури електронних комунікацій.
Така інформація подається через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі в обсязі та за формою, що встановлюються регуляторним органом.
2. На підставі відповідного рішення регуляторного органу постачальники електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом, на яких накладені
зобов’язання з недискримінації відповідно до статті 86 цього Закону, повинні надсилати регуляторному органу для оприлюднення на електронній регуляторній платформі типові пропозиції стосовно взаємоз’єднання мереж та доступу.
Типова пропозиція має:
1) бути достатньо деталізованою, з метою гарантування, що інші постачальники
електронних комунікаційних мереж та/або послуг не будуть зобов’язані сплачувати
за об’єкти, засоби, що не є необхідними для запитуваної послуги із взаємоз’єднання
мереж чи доступу;
2) містити опис певних пропозицій з розбивкою на компоненти відповідно до потреб ринку, а також пов’язаних з ними умов, включаючи ціни.
Регуляторний орган встановлює мінімальні вимоги до типової пропозиції та переглядає їх у разі необхідності врахування технологічних змін.
У разі невідповідності типової пропозиції вимогам цієї статті регуляторний орган у
встановленому ним порядку здійснює заходи щодо внесення змін до наданих типових пропозицій з метою приведення їх у відповідність із вимогами цієї статті.
3. Постачальники електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом, на яких накладені зобов’язання з доступу до інфраструктури електронних комунікацій, передбачені статтями 88 і 89 цього Закону, повинні також оприлюднювати на
електронній регуляторній платформі довідкові пропозиції відповідно до мінімальних
критеріїв та за формою, що встановлюються регуляторним органом.
Стаття 86. Зобов’язання з недискримінації
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення регуляторного
зобов’язання щодо недискримінації в питаннях взаємоз’єднання мереж та/або доступу, які передбачають надання постачальником електронних комунікаційних мереж із
значним ринковим впливом:
1) взаємоз’єднання мереж та/або доступу на рівних умовах в еквівалентних обставинах для інших постачальників еквівалентних електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
2) послуг та інформації іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг на тих самих умовах, у тому числі щодо ціни і якості, як і для надання електронних комунікаційних послуг власним або своїм дочірнім підприємствам чи
партнерам, у тому числі за допомогою тих самих систем і процесів для забезпечення еквівалентності доступу.
Стаття 87. Зобов’язання з роздільного бухгалтерського обліку
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення регуляторного
зобов’язання з роздільного бухгалтерського обліку щодо певних видів діяльності з
взаємоз’єднання мереж та доступу, які передбачають обов’язок постачальника електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом, що є вертикально інтегрованим підприємством, забезпечити прозорість своїх оптових цін та внутрішніх
трансфертних цін (щодо вертикально інтегрованих та пов’язаних суб’єктів господарювання), у тому числі для забезпечення дотримання зобов’язань щодо недискримінації згідно із статтею 86 цього Закону або, у разі необхідності, для запобігання недобросовісному перехресному субсидуванню.
Регуляторний орган встановлює вимоги до формату та методології роздільного
обліку, що мають застосовуватися у разі накладення передбачених цією частиною
зобов’язань.
2. З метою перевірки дотримання зобов’язань щодо прозорості та недискримінації регуляторний орган має право вимагати від постачальників електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом, на яких накладені зобов’язання відповідно до частини першої цієї статті, надання на запит бухгалтерської інформації, у
тому числі про доходи, отримані від третіх сторін.
Регуляторний орган у встановленому ним порядку оприлюднює на електронній
регуляторній платформі інформацію про виконання зобов’язань з роздільного обліку (крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом) у визначених
ним формі та обсягах, необхідних для сприяння відкритому і конкурентному ринку.
Стаття 88. Зобов’язання з надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання мереж електронних комунікацій
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення на постачальників
електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом регуляторного
зобов’язання задовольняти обґрунтовані запити на доступ та використання об’єктів
будівництва, що знаходяться в їх володінні, у тому числі будівель або входів у будівлі, кабелів, антен, веж та інших опорних конструкцій, стовпів, щогл, каналів, трубопроводів, оглядових пристроїв, люків та шаф. Таке рішення приймається у разі, якщо за результатами проведення аналізу ринку регуляторний орган робить висновок,
що відмова у такому доступі чи надання доступу на необґрунтованих умовах в еквівалентних випадках завдає шкоди ефективній конкуренції на певному ринку та інтересам кінцевих користувачів.
2. Регуляторний орган накладає зобов’язання, передбачені частиною першою цієї статті, незалежно від того, чи об’єкти, зазначені у частині першій цієї статті, щодо
яких застосовується регуляторне зобов’язання, належать до того ринку електронних
комунікацій, що аналізувався, та за умови, якщо таке зобов’язання є пропорційним і
необхідним для досягнення завдань, передбачених статтею 4 цього Закону.
Стаття 89. Зобов’язання з надання доступу до елементів мереж електронних комунікацій та об’єктів інфраструктури
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом зобов’язання задовольняти обґрунтовані запити щодо доступу та використання конкретних елементів
електронної комунікаційної мережі та пов’язаних з нею засобів у разі, якщо за результатами проведення аналізу ринку регуляторний орган робить висновок, що відмова в такому доступі чи надання доступу на необґрунтованих умовах в еквівалентних випадках завдає шкоди ефективній конкуренції на певному ринку та інтересам
кінцевих користувачів.
2. Рішення регуляторного органу, передбачене частиною першою цієї статті, має
включати одне або кілька таких зобов’язань:
1) надавати третім особам, що є постачальниками електронних комунікаційних
мереж та/або послуг, доступ до конкретних фізичних елементів мережі та пов’язаних
з ними засобів, а також до їх використання, включаючи повний або частковий доступ
до місцевих (абонентських) ліній;
2) надавати постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг доступ до певних активних або пасивних мережевих елементів, а також пов’язаних послуг;
3) проводити переговори з постачальниками електронних комунікаційних мереж
та/або послуг щодо доступу;
4) не скасовувати вже наданий доступ;
5) надавати окремі послуги на оптовому ринку для постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг;
6) надавати доступ до технічних інтерфейсів, протоколів або інших технологій, необхідних для надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі послуг віртуальної мережі;
7) забезпечувати спільне розміщення або інші форми спільного використання
пов’язаних засобів та елементів активної інфраструктури мереж;
8) надавати певні послуги, необхідні для забезпечення взаємодії електронних комунікаційних мереж для забезпечення можливості надання послуг користувачам з
кінця в кінець, у тому числі послугу національного роумінгу в мережах мобільного зв’язку;
9) надавати доступ до систем операційної підтримки та/або аналогічного програмного забезпечення, необхідного для забезпечення конкуренції під час надання електронних комунікаційних послуг;
10) взаємоз’єднувати електронні комунікаційні мережі або з’єднувати технічні засоби електронних комунікацій;
11) надавати доступ до таких пов’язаних послуг, як ідентифікація, місцезнаходження та послуга визначення присутності.
3. При прийнятті рішення відповідно до цієї статті, у тому числі щодо оцінки пропорційності та умов накладення регуляторних зобов’язань, регуляторний орган повинен проаналізувати наявність і достатність інших форм доступу до елементів електронних комунікаційних мереж та об’єктів інфраструктури на певному або суміжному
оптових ринках, що дають змогу вирішити виявлені під час проведення аналізу ринку проблеми в інтересах кінцевих користувачів.
Така оцінка має включати пропозиції комерційного доступу, доступу, що регулюється згідно із статтею 34 цього Закону, існуючого або запланованого регульованого доступу до інших елементів електронних комунікаційних мереж та об’єктів інфраструктури відповідно до цієї статті.
4. Регуляторний орган при прийнятті рішень, передбачених цією статтею, повинен
враховувати такі фактори:
1) технічну та економічну ефективність використання або розгортання аналогічних елементів мереж іншими операторами з урахуванням темпів розвитку ринку, характеру та типу взаємоз’єднання мереж або доступу, враховуючи ефективність інших
послуг доступу вищого рівня, таких як доступ до каналів;

2) очікувану технологічну еволюцію, що впливає на проектування та управління
електронною комунікаційною мережею;
3) необхідність забезпечення технологічного нейтралітету, що дає змогу сторонам
розробляти та керувати власними мережами електронних комунікацій;
4) доцільність надання пропонованого доступу відповідно до наявної потужності;
5) початкові інвестиції власника об’єкта з урахуванням державних інвестицій (за
наявності) та ризиків, пов’язаних із здійсненням інвестицій, зокрема щодо мереж високої пропускної здатності;
6) необхідність захисту економічної конкуренції в довгостроковій перспективі, у
тому числі економічно ефективної конкуренції на основі інфраструктури електронних
комунікацій та інноваційних бізнес- моделей, що підтримують стійку конкуренцію, на
основі спільного інвестування в мережі електронних комунікацій;
7) у випадках, передбачених законом, відповідні права на інтелектуальну власність;
8) надання транскордонних послуг відповідно до міжнародних договорів України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
5. Прийняття рішення про накладення регуляторного зобов’язання відповідно
до статті 88 цього Закону або цієї статті здійснюється регуляторним органом з урахуванням пропорційності таких зобов’язань для стимулювання конкуренції в інтересах кінцевого користувача.
6. При накладенні зобов’язань відповідно до цієї статті регуляторний орган у встановленому ним порядку може встановлювати технічні або експлуатаційні умови,
яким повинна відповідати сторона, що надає, та сторона, що отримує доступ, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування мережі електронних комунікацій.
Такі умови мають забезпечувати здійснення доступу до елементів мереж та
об’єктів інфраструктури електронних комунікацій на справедливих, обґрунтованих
і своєчасних засадах.
Умови, що передбачають дотримання визначених технічних регламентів чи інших
нормативних документів, повинні відповідати вимогам статей 36 і 37 цього Закону.
Стаття 90. Зобов’язання з регулювання цін та з обліку витрат на оптових ринках
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг (на оптових ринках) із значним ринковим впливом регуляторних зобов’язань з обліку витрат та контролю за цінами, зокрема щодо орієнтації цін на собівартість та/або щодо обліку витрат для надання певних
видів взаємоз’єднання мереж або доступу.
Таке рішення приймається для сприяння ефективній конкуренції, що не дасть
змоги постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним
ринковим впливом встановлювати ціни на надмірно високому рівні або застосувати
ціновий тиск з метою завдання шкоди інтересам кінцевих користувачів.
2. Норма прибутку на послуги на певному оптовому ринку, щодо якого встановлені регуляторні зобов’язання, встановлюється регуляторним органом у встановленому ним порядку.
3. При прийнятті рішення відповідно до частини першої цієї статті регуляторний
орган повинен враховувати:
1) необхідність сприяння конкуренції та довгостроковим інтересам кінцевих користувачів, пов’язаних з розгортанням та використанням електронних комунікаційних мереж наступного покоління, особливо мереж з надвисокою пропускною здатністю;
2) враховувати інвестиції, здійснені постачальником електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом, на якого накладаються регуляторні
зобов’язання з метою заохочення інвестицій, у тому числі в електронній комунікаційній мережі наступного покоління.
4. У разі прийняття рішення про накладення зобов’язання з орієнтації цін на собівартість за цінами регуляторний орган повинен:
1) зобов’язати постачальника електронних комунікаційних мереж, на якого накладається таке зобов’язання, застосовувати норму прибутку, передбачену частиною
другою цієї статті;
2) враховувати переваги передбачуваних і стабільних оптових цін у забезпеченні ефективного виходу на ринок і достатніх стимулів для всіх постачальників електронних комунікаційних мереж будувати нові та розвивати діючі електронні комунікаційні мережі.
5. Регуляторний орган повинен розглянути можливість не встановлювати або
звільнити від виконання встановлених регуляторних зобов’язань, передбачених цією статтею, у разі наявності регуляторних зобов’язань, що забезпечують ефективний і недискримінаційний доступ.
6. Регуляторний орган встановлює вимоги до системи обліку витрат та орієнтації цін на собівартість для надання певних видів взаємоз’єднання мереж або доступу,
що мають сприяти будівництву нових та розвитку діючих електронних комунікаційних мереж, ефективній конкуренції та максимізації вигоди для кінцевих користувачів.
Такі вимоги мають передбачати умови щодо врахування цін на доступ на аналогічних конкурентних ринках.
7. Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг, на якого накладено зобов’язання з орієнтації цін на собівартість, повинен до початку їх застосування надавати регуляторному органу обґрунтування того, що його ціни базуються на
витратах і включають певну норму прибутку, та аудиторський висновок щодо відповідності системи обліку витрат вимогам частин другої та шостої цієї статті.
У разі встановлення регуляторним органом факту невідповідності цін вимогам цієї статті він приймає рішення про зобов’язання відкоригувати ціни у визначений рішенням строк.
8. У разі накладення зобов’язань щодо системи обліку з метою підтримки цінового контролю регуляторний орган встановлює та оприлюднює на електронній регуляторній платформі основні його параметри, зокрема категорії, за якими обліковуються витрати, правила, що застосовуються до розподілу витрат, а також щорічні
аудиторські висновки щодо відповідності системи обліку витрат вимогам цієї статті.
Стаття 91. Розрахункові такси за термінацію трафіка
1. Регуляторний орган встановлює єдині оптові розрахункові такси:
1) за послуги термінації національного трафіка для мобільного голосового зв’язку;
2) за послуги термінації національного трафіка для фіксованого голосового
зв’язку.
Зазначені у цій частині розрахункові такси є обов’язковими до застосування всіма постачальниками голосових послуг мобільних та/або фіксованих електронних комунікацій відповідно.
2. Регуляторний орган встановлює або змінює розрахункові такси, передбачені частиною першою цієї статті, розраховані згідно з встановленим ним порядком,
що враховує такі вимоги:
1) такси встановлюються відповідно до результатів розрахунку собівартості відповідних послуг згідно з моделлю ефективного оператора;
2) такса за термінацію повинна враховувати лише різницю між витратами, розрахованими за моделлю ефективного оператора, яка передбачає надання всіх послуг
пропуску трафіка, та витратами, розрахованими за тією самою моделлю, за умови
відсутності надання послуг термінації іншим постачальникам;
3) такса за термінацію трафіка встановлюється для постачальників послуг фіксованого зв’язку незалежно від ринкової частки, розміру мереж та понесених фактичних витрат.
3. Модель ефективного оператора, що використовується для розрахунку собівартості розрахункових такс за послуги термінації трафіка, створюється та належить регуляторному органу.
4. Регуляторний орган може залучати для створення та використання моделі
ефективного оператора інших суб’єктів господарювання, за умови що вони не є постачальниками та не є пов’язаними з іншими постачальниками послуг пропуску трафіка, для яких встановлюється відповідна такса.
5. Модель ефективного оператора, що використовується для розрахунку собівартості послуг термінації трафіка, повинна відповідати таким вимогам:
1) не враховувати можливість використання існуючої інфраструктури постачальників послуг;
2) не враховувати у розрахунках витрати на збут, крім тих, які напряму пов’язані з
наданням послуг пропуску трафіка;
3) обсяг послуг та/або кількість кінцевих споживачів, які закладаються в розрахунок, не мають бути меншими ніж 20 відсотків загального обсягу роздрібних послуг
ринку, пов’язаного з відповідним оптовим, для якого встановлюється такса;
4) для розрахунку амортизації вартості основних засобів, закладених у модель
ефективного оператора, використовується прямолінійний метод з урахуванням строку можливості використання відповідних основних засобів;
5) модель ефективного оператора для мобільного зв’язку не повинна враховувати
витрати на рентну плату за користування радіочастотним спектром;
6) модель розрахунку ефективного оператора фіксованого зв’язку повинна базуватися на технологіях пакетної комутації та не враховувати витрати на створення та
утримання інфраструктури абонентських ліній.
Інші вимоги до моделі ефективного оператора, що використовується для розрахунку собівартості послуг пропуску трафіка, встановлює регуляторний орган;
7) при моделюванні мереж для розрахунку такс необхідно враховувати найновіші доступні в Україні технології мереж електронних комунікацій, що базуються на Інтернет-протоколах, а також різні технології, які можуть використовуватися протягом
строку дії розрахункової такси.
Для моделювання мереж фіксованого зв’язку з’єднання вважаються пакетно-комутованими;
8) до додаткових витрат повинні включатися лише ті витрати, яких можна було б
уникнути за відсутності надання послуги термінації трафіка на оптових ринках;
9) до додаткових витрат повинні включатися лише ті витрати, пов’язані з розширенням ємності мережі, які зумовлені збільшенням обсягу додаткових послуг термінації трафіка на оптових ринках.

6. Перегляд розміру встановлених розрахункових такс за термінацію трафіка здійснюється регуляторним органом не частіше одного разу на три роки або в разі інфляції, що перевищує 12 відсотків кумулятивно.
7. До створення моделі ефективного оператора регуляторний орган встановлює
розрахункові такси за термінацію трафіка на базі собівартості надання цих послуг.
Стаття 92. Заходи із сприяння спільному інвестуванню елементів мереж надвисокої пропускної здатності
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж із значним впливом на одному чи більше певних ринків у разі розгортання (створення) нової мережі надвисокої пропускної здатності, що складається з оптоволоконних елементів, до приміщень кінцевого користувача або базової станції можуть пропонувати іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг спільне інвестування,
в тому числі шляхом набуття спільної власності або довгострокового розподілу ризиків через співфінансування, або через договори купівлі, що ведуть до виникнення організаційних прав з боку інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
2. Інвестиційна пропозиція, передбачена частиною першою цієї статті, повинна
відповідати таким критеріям:
1) бути відкритою на недискримінаційній основі для будь-якого постачальника
електронних комунікаційних мереж та/або послуг протягом усього строку експлуатації електронної комунікаційної мережі, побудованої шляхом спільного інвестування.
Пропозиція може включати обґрунтовані умови щодо фінансової спроможності потенційного учасника спільного інвестування, зокрема щодо підтвердження його здатності здійснювати поетапне фінансування будівництва електронної комунікаційної мережі та щодо прийняття стратегічного плану, на основі якого розробляються середньострокові плани будівництва такої мережі;
2) бути прозорою, що передбачає:
а) оприлюднення її на веб-сайті постачальника електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом;
б) надання на запит потенційного учасника спільного інвестування у строк, що не
перевищує 20 робочих днів з моменту його отримання, повних деталізованих умов,
включаючи юридичну форму договору про спільне інвестування та строк дії правил
управління інструментом спільного інвестування, а також інформації про встановлені
етапи процесу створення та розвитку проекту спільного інвестування;
3) включати справедливі та недискримінаційні умови для потенційних учасників
спільного інвестування, які сприяють сталій конкуренції в довгостроковій перспективі, зокрема таке:
а) умови участі у договорі про спільне інвестування, у тому числі щодо термінів
для участі, фінансових розрахунків, необхідних для придбання певних прав, захисту інтересів учасників на етапі будівництва та експлуатації мереж, у тому числі надання незмінних прав користування протягом визначеного строку експлуатації електронної комунікаційної мережі, а також умов припинення договору про спільне інвестування. Недискримінаційні умови не означають надання однакових умов усім потенційним учасникам спільного інвестування;
б) забезпечення гнучкості у питаннях вартості та часу виконання зобов’язань, у тому числі із застосуванням узгодженого та потенційно зростаючого відсотка загальної
кількості кінцевих користувачів на певній території, що дає змогу учасникам з меншими розмірами та обмеженими ресурсами вступати до спільного інвестування на
мінімально достатньому рівні з поступовим збільшенням своєї участі.
При визначенні фінансового вкладу учасника спільного інвестування повинні враховуватися вищі ризики здійснення інвестицій на ранніх етапах будівництва електронної комунікаційної мережі;
в) можливе збільшення вартості для зобов’язань, узятих на себе на пізніх етапах,
після початку проекту спільного інвестування, що обумовлене зменшенням ризиків
та стимулюванням залучення коштів на більш ранніх етапах розгортання мереж;
г) передбачати відповідно до договору про спільне інвестування передачу на договірних засадах придбаних прав участі у спільному інвестуванні іншим учасникам
спільного інвестування або третім особам, які беруть на себе обов’язок виконання
усіх первинних зобов’язань за договором про спільне інвестування учасника, що передає такі права;
ґ) передбачати надання учасниками взаємних прав на справедливих та прозорих
умовах для доступу до спільно інвестованої фізичної інфраструктури електронних
комунікаційних мереж з метою надання електронних комунікаційних послуг, у тому
числі кінцевим користувачам послуг;
д) транспортна електронна комунікаційна мережа, створена шляхом спільного інвестування, повинна забезпечувати доступ до мережі всім учасникам спільного інвестування для ініціації та термінації з’єднань на справедливих умовах, у тому числі фінансових, з урахуванням різних рівнів ризику, прийнятих певними учасниками;
4) забезпечувати стабільні інвестиції, що можуть задовольняти майбутні потреби в електронних комунікаційних мережах, шляхом розгортання нових елементів мережі, що значною мірою сприяють розгортанню мереж надвисокої пропускної здатності.
3. Регуляторний орган у встановленому ним порядку повинен оцінювати відповідність пропозиції для спільного інвестування наведеним у частині другій цієї статті критеріям та, у разі її відповідності, прийняти рішення про обов’язковість такої
пропозиції та про ненакладення інших зобов’язань відповідно до статей 88 і 89 цього Закону щодо елементів нової мережі високої пропускної здатності, якщо принаймні один потенційний учасник укладає договір спільного інвестування такої мережі з
постачальником електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом.
Це не перешкоджає накладенню за результатами аналізу ринка регуляторних зобов’язань з питань, що не відповідають умовам, викладеним у частинах другій та третій цієї статті.
4. Як виняток із частини третьої цієї статті регуляторний орган за наявності обґрунтованих підстав та в установленому ним порядку приймає рішення про накладення, збереження або зміну регуляторних зобов’язань, передбачених статтями
88 і 89 цього Закону, щодо нових мереж надвисокої пропускної здатності у разі необхідності вирішення значних проблем щодо конкуренції на певних ринках, характеристики яких не дозволяють подолати такі проблеми в інший спосіб.
5. Постачальники мереж електронних комунікацій із значним ринковим впливом,
на яких накладені регуляторні зобов’язання відповідно до цієї статті, щороку надають
до регуляторного органу у встановлених ним формі та строки регуляторну звітність
про виконання таких зобов’язань.
Стаття 93. Функціональний поділ
1. Якщо попереднє накладення відповідно до цього розділу зобов’язань щодо доступу не привело до досягнення ефективної конкуренції і усунення її порушень та
існують важливі і постійні проблеми з конкуренцією на певних ринках доступу, як
винятковий засіб на вертикально інтегрованого постачальника електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом може бути накладене регуляторне
зобов’язання забезпечувати діяльність, пов’язану з оптовим наданням відповідних
послуг доступу через суб’єкта господарювання, який діє самостійно. Такий суб’єкт
господарювання повинен надавати послуги доступу всім постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг, у тому числі тим, що контролюються материнською компанією, на тих самих умовах, у тому числі щодо рівня цін і якості обслуговування, та із застосуванням тих самих систем і процесів.
2. Зобов’язання, передбачене частиною першою цієї статті, накладається регуляторним органом у порядку, що встановлюється ним з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції щодо примусового поділу.
3. Передбачене цією статтею рішення повинно містити:
1) докази, що обґрунтовують висновки регуляторного органу, зазначені у частині першій цієї статті;
2) обґрунтування висновку про відсутність або низьку вірогідність ефективної та
стабільної конкуренції, пов’язаної з інфраструктурою електронних комунікаційних
мереж, протягом визначеного періоду часу;
3) аналіз очікуваного регуляторного впливу на такого постачальника, в тому числі
працівників відокремленого суб’єкта господарювання, та сферу електронних комунікацій в цілому, на стимули для інвестування у цій сфері, а також на інші заінтересовані сторони, очікуваний вплив на конкуренцію та потенційні наслідки для споживачів;
4) обґрунтування, що таке зобов’язання буде найбільш ефективним регуляторним зобов’язанням, спрямованим на вирішення проблем конкуренції на відповідному ринку (ринках).
4. До постачальника електронних комунікаційних мереж, на якого накладені регуляторні зобов’язання відповідно до цієї статті, не можуть застосовуватися будь-які
регуляторні зобов’язання, передбачені статтями 85-90 цього Закону, на будь-якому
ринку, де він був визначений таким, що має значний ринковий вплив.
Стаття 94. Добровільне виділення (поділ) активів вертикально інтегрованого постачальника
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом повинні інформувати регуляторний орган не пізніше ніж за три місяці до будьякої запланованої передачі їхніх активів у мережі місцевого доступу чи істотної їх
частини до іншої юридичної особи або створення окремого суб’єкта господарювання з метою забезпечення надання всім постачальникам роздрібних послуг, включаючи власні підрозділи, що надають роздрібні послуги, еквівалентних послуг доступу.
2. Такі постачальники також повинні:
1) інформувати регуляторний орган про зміну намірів щодо виділення (поділу) та
про кінцевий результат поділу;
2) надавати у встановленій регуляторним органом формі пропозицію про умови доступу, які будуть застосовуватися до їхньої електронної комунікаційної мережі протягом періоду здійснення та після здійснення поділу, з метою забезпечення
ефективного та недискримінаційного доступу третіх осіб (за наявності відповідних
зобов’язань).
3. Регуляторний орган повинен оцінити відповідно до встановленого ним порядку вплив запланованого виділення (поділу) та наданих пропозицій про умови доступу на виконання існуючих регуляторних зобов’язань.
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ДОКУМЕНТИ
На основі передбаченої цією частиною оцінки регуляторний орган приймає в установленому ним порядку рішення про накладення, збереження, зміну чи скасування
регуляторних зобов’язань, а також визначення обов’язку дотримання наданих пропозицій про умови доступу в повному обсязі чи частково.
4. Рішення, передбачені цією статтею, приймаються з проведенням консультацій
із заінтересованими сторонами відповідно до цього Закону.
Стаття 95. Надання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або
послуг із значним ринковим впливом пропозицій щодо регуляторних
зобов’язань
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом мають право надавати регуляторному органу пропозиції щодо регуляторних
зобов’язань стосовно умов доступу та/або спільного інвестування, що застосовуються до їхніх мереж електронних комунікацій, зокрема щодо:
1) механізму співпраці, що стосується оцінки відповідних і пропорційних
зобов’язань згідно із статтею 84 цього Закону;
2) спільного інвестування в мережі високої пропускної здатності відповідно
до статті 92 цього Закону;
3) ефективного і недискримінаційного доступу третіх осіб відповідно до статті
94 цього Закону протягом та після здійснення вертикально інтегрованим постачальником добровільного поділу.
Такі пропозиції повинні бути деталізованими та включати терміни і обсяги їх реалізації, щоб дати змогу регуляторному органу здійснити свою оцінку відповідно до частини другої цієї статті, та можуть виходити за межі періодів для проведення аналізу
ринку, передбачених частиною шостою статті 82 цього Закону.
2. З метою оцінки пропозицій, передбачених частиною першою цієї статті, крім
тих, що не відповідають одній чи більше вимогам розділу XII цього Закону, регуляторний орган проводить консультації із заінтересованими сторонами відповідно до
цього Закону.
3. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що є потенційними учасниками спільного інвестування розгортання мереж та/або запитувачами доступу, можуть надавати регуляторному органу пропозиції щодо змін до пропозицій стосовно умов регуляторного зобов’язання з умов з доступу та/або спільного інвестування.
4. При оцінці пропозицій постачальника електронних комунікаційних мереж із
значним ринковим впливом щодо умов регуляторних зобов’язань стосовно доступу
та/або спільного інвестування регуляторний орган повинен враховувати таке:
1) докази щодо справедливого та правомірного характеру запропонованих умов
регуляторних зобов’язань;
2) відкритість регуляторних зобов’язань для усіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що є учасниками відповідного ринку (ринків);
3) своєчасне надання доступу на справедливих, правомірних і недискримінаційних умовах, у тому числі до мереж високої пропускної здатності, для надання відповідних роздрібних послуг;
4) загальну відповідність запропонованих умов регуляторних зобов’язань цілям
забезпечення стабільної конкуренції на ринках роздрібних послуг та сприяння співпраці з розвитку мереж високої пропускної здатності в інтересах кінцевих користувачів.
5. Регуляторний орган у строк, що не перевищує 30 робочих днів з моменту отримання пропозицій, та з урахуванням результатів консультацій надсилає постачальникам електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом попередні висновки щодо відповідності наданих пропозицій щодо регуляторних зобов’язань вимогам цієї статті.
Постачальник електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом
у разі необхідності переглядає свою пропозицію з урахуванням попередніх висновків регуляторного органу у строк, що не перевищує 20 робочих днів з моменту їх
отримання.
Регуляторний орган у строк, що не перевищує 30 робочих днів з моменту схвалення попередніх висновків, приймає рішення про затвердження регуляторних
зобов’язань відповідно до наданих пропозицій в повному обсязі або в частині, що не
суперечить цій статті, та визначає строк, на який вони накладаються.
У разі регуляторного зобов’язання щодо спільного інвестування такий строк не
може бути меншим семи років.
При прийнятті рішення щодо накладення зобов’язань за цією статтею регуляторний орган повинен оцінити наслідки такого рішення для розвитку ринку та доцільність накладення чи ненакладення регуляторних зобов’язань.
6. Регуляторний орган здійснює нагляд за забезпеченням виконання зобов’язань
відповідно до цієї статті та розглядає питання про продовження строку їх дії у разі його закінчення.
Стаття 96. Особливості накладення зобов’язань на постачальника, який надає послуги лише на оптових ринках електронних комунікацій
1. При визначенні відповідно до статті 83 цього Закону постачальника із значним
ринковим впливом на оптовому ринку (ринках) електронних комунікацій, який не
працює на жодних роздрібних ринках електронних комунікацій, регуляторний орган
повинен встановити наявність таких характеристик:
1) постачальник та його підрозділи, а також підприємства, що ним контролюються, та будь-який акціонер, здатний здійснювати контроль над таким постачальником, здійснює та планує здійснювати діяльність лише на оптових ринках електронних комунікацій і не здійснює діяльності на жодному роздрібному ринку електронних комунікацій;
2) постачальник не має договорів, що містять ексклюзивні умови для одного певного постачальника на роздрібному ринку електронних комунікацій.
2. За наявності передбачених частиною першою цієї статті умов регуляторний орган може накладати лише регуляторні зобов’язання, передбачені статтями
86 і 89 цього Закону, або щодо справедливої і обґрунтованої ціни, у разі встановлення такої необхідності за результатами аналізу ринку та з урахуванням перспективної
оцінки ймовірної поведінки постачальника із значним ринковим впливом.
3. Регуляторний орган має право у будь-який час переглянути регуляторні
зобов’язання, накладені згідно із цією статтею, у разі наявності підтвердження того,
що умови частини першої цієї статті більше не виконуються та існує необхідність застосування норм, викладених у статтях 81-90 цього Закону.
Постачальник із значним ринковим впливом на оптовому ринку електронних комунікацій повинен інформувати регуляторний орган про зміну обставин, зазначених
у частині першій цієї статті, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту їх
настання.
4. Регуляторний орган також переглядає зобов’язання, накладені згідно з цією
статтею, якщо на підставі вивчення поданих умов, що пропонуються постачальником із значним ринковим впливом своїм конкурентам, регуляторний орган робить
висновок про наявність проблем з конкуренцією, які шкодять кінцевим користувачам
та потребують накладення одного або кількох регуляторних зобов’язань відповідно
до статей 84, 86, 87, 89 цього Закону або зміни таких зобов’язань, накладених відповідно до частини другої цієї статті.
5. Рішення, передбачені цією статтею, приймаються з проведенням консультацій
із заінтересованими сторонами відповідно до цього Закону.
Стаття 97. Перехід із застарілої інфраструктури мереж електронних комунікацій
1. Постачальник електронних комунікаційних мереж із значним ринковим впливом на відповідному ринку (ринках) зобов’язаний повідомляти регуляторний орган у
встановлених ним строки та формі про план щодо виведення з експлуатації або зміни частини інфраструктури електронної комунікаційної мережі, в тому числі інфраструктури, необхідної для управління мідною мережею, що підпадає під зобов’язання
відповідно до статей 85-96 цього Закону.
2. Регуляторний орган у встановленому ним порядку повинен забезпечити, щоб
процес виведення з експлуатації або заміни застарілої інфраструктури електронних
комунікаційних мереж передбачав наявність прозорого графіка та умов, у тому числі
строків такої заміни, і встановлював наявність альтернативних засобів забезпечення
доступу до оновленої інфраструктури мереж, які мають не гіршу якість, у разі, якщо
це необхідно для захисту конкуренції та прав кінцевих користувачів.
3. Регуляторний орган може зняти зобов’язання, передбачені частинами першою та другою цієї статті, у разі якщо буде встановлено, що такий постачальник
електронних комунікацій виконав обидві такі умови:
1) встановив відповідні умови для переходу із застарілої інфраструктури електронних комунікаційних мереж, у тому числі щодо надання альтернативних засобів доступу, не гіршої якості, ніж ті, що були доступні з використанням застарілої інфраструктури електронних комунікаційних мереж, а також для їх надання запитувачам
доступу до тих самих кінцевих користувачів;
2) виконав умови та процедури, про які повідомив регуляторний орган відповідно до цієї статті.
Рішення, передбачені цією частиною, приймаються з проведенням консультацій із
заінтересованими сторонами відповідно до цього Закону.
Стаття 98. Регуляторний контроль роздрібних послуг електронних комунікацій
1. Регуляторний орган приймає рішення про накладення регуляторних зобов’язань
на постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом
на певному роздрібному ринку, визначених відповідно до статті 83 цього Закону, за
наявності одночасно таких умов:
1) у результаті проведеного аналізу ринку регуляторний орган встановлює, що
певний ринок роздрібних послуг, визначений відповідно до статті 83 цього Закону,
не є ефективно конкурентним;
2) регуляторний орган робить висновок, що зобов’язання, накладені відповідно
до статей 84-90 цього Закону на відповідних оптових ринках електронних комунікацій, не привели до досягнення завдань, передбачених статтею 4 цього Закону.
2. Регуляторні зобов’язання, накладені згідно з частиною першою цієї статті, повинні ґрунтуватися на характері виявленої проблеми, бути пропорційними їй та виправданими в розрізі завдань, передбачених статтею 4 цього Закону.

Регуляторний орган застосовує відповідно до цієї статті регуляторні зобов’язання
з метою недопущення застосування завищених цін (встановлення яких було б неможливе за умови ефективної конкуренції) чи стримування виходу на ринок або обмеження конкуренції шляхом встановлення цін на послуги нижче собівартості, що
унеможливлює конкуренцію з боку інших постачальників послуг електронних комунікацій та спрямовано на усунення з ринку інших постачальників послуг та/або надання невиправданих переваг певним кінцевим користувачам або на технічно та/або
економічно необґрунтоване (щодо кінцевих користувачів) пакетування послуг електронних комунікацій.
3. Регуляторний орган у встановленому ним порядку з метою захисту інтересів
кінцевих користувачів і сприяння ефективній конкуренції та за наявності умов, передбачених частинами першою та другою цієї статті, приймає рішення про накладення на постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на певному роздрібному ринку регуляторних зобов’язань з:
1) встановлення максимальної граничної роздрібної ціни;
2) контролю за індивідуальними тарифами (що визначаються регуляторним органом) на електронні комунікаційні послуги;
3) орієнтування тарифів (цін) на електронні комунікаційні послуги на собівартість;
4) орієнтування тарифів (цін) на електронні комунікаційні послуги на ціни на подібних ринках.
4. Постачальник електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом, на якого накладені регуляторні зобов’язання відповідно до цієї статті, повинен
застосовувати системи обліку витрат відповідно до вимог (формату та методології
обліку), що встановлюються регуляторним органом.
Дотримання таких вимог щороку підтверджується аудиторським висновком, який
подається до регуляторного органу у встановлені ним терміни.
Регуляторний орган щороку оприлюднює на електронній регуляторній платформі висновок щодо відповідності системи обліку витрат такого постачальника встановленим вимогам.
5. Регуляторний орган не повинен застосовувати передбачені цією статтею механізми контролю цін до географічних або роздрібних ринків, якщо на таких ринках існує ефективна конкуренція.
6. Рішення, передбачені цією статтею, приймаються з проведенням консультацій
із заінтересованими сторонами відповідно до статті 22 цього Закону.
Розділ XIII.
УНІВЕРСАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
Стаття 99. Універсальні електронні комунікаційні послуги
1. Універсальними електронними комунікаційними послугами є:
1) послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет у фіксованому місці, що
відповідають вимогам частини другої цієї статті;
2) послуги голосових електронних комунікацій у фіксованому місці.
Універсальна електронна комунікаційна послуга надається у фіксованому місці
(за адресою будинку, споруди, вказаної споживачем) незалежно від технологій (проводового, безпроводового) доступу споживача до електронних комунікаційних мереж.
2. Універсальні електронні комунікаційні послуги широкосмугового доступу до
мережі Інтернет у фіксованому місці повинні забезпечувати швидкість відповідно до
показників та параметрів, встановлених центральним органом виконавчої влади у
сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра повинен встановлювати показники на рівні, достатньому для підтримки доступу споживачів до таких послуг (сервісів):
1) електронна пошта;
2) пошукові системи, що дають змогу здійснювати пошук усіх типів інформації;
3) основні електронні засоби навчання та освіти;
4) засоби масової інформації в мережі Інтернет;
5) електронна комерція;
6) інтернет-банкінг;
7) доступ до послуг електронного урядування (електронних адміністративних послуг);
8) соціальні мережі та сервіси обміну повідомленнями в мережі Інтернет;
9) голосові та відеоз’єднання.
3. Усі споживачі на всій території України мають право на отримання універсальних електронних комунікаційних послуг із встановленими центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показниками якості та за доступною ціною.
4. Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган, інші органи
державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та цього Закону зобов’язані здійснювати заходи із забезпечення реалізації прав
споживачів на доступ до універсальних послуг.
Стаття 100. Надання доступних універсальних електронних комунікаційних послуг
1. З метою визначення доступності для споживачів цін на універсальні послуги на
всій території України регуляторний орган за участю центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, а також центральних органів державної влади у сферах економічного розвитку, торгівлі та статистичного обліку щороку здійснює у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку моніторинг рівня тарифів (цін) на послуги, визначені статтею 99 цього Закону.
Доступність універсальних електронних комунікаційних послуг визначається за
встановленими Кабінетом Міністрів України критеріями та їх значеннями з урахуванням рівня цін на універсальні електронні комунікаційні послуги на території держави
та рівня доходів споживачів.
Результати такого моніторингу оприлюднюються регуляторним органом на електронній регуляторній платформі та надсилаються до Кабінету Міністрів України для
прийняття рішення про необхідність застосування заходів, передбачених частиною
першою статті 101 цього Закону.
2. При наданні універсальних електронних комунікаційних послуг постачальник
таких послуг повинен:
1) пропонувати та надавати споживачам відповідні універсальні послуги (послугу)
на недискримінаційних умовах;
2) надавати універсальні послуги за встановленими центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показниками якості;
3) надавати універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та
недискримінаційними цінами, інформувати споживачів про зміни цін на універсальні
послуги не пізніше ніж за 20 календарних днів до їх застосування у спосіб, визначений правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
4) надавати універсальні електронні комунікаційні послуги на підставі публічного договору приєднання, який повинен відповідати вимогам, визначеним статтею 103 цього Закону та правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та оприлюднюватися на веб-сайті постачальника електронних комунікаційних послуг у форматі відкритих даних;
5) припиняти надання універсальних електронних комунікаційних послуг споживачам, які відносяться до вразливих соціальних груп, у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
3. Сприяння отриманню універсальних електронних комунікаційних послуг споживачами з інвалідністю та заходи із сприяння забезпеченню їх відповідним термінальним обладнанням та спеціальними засобами, що покращують рівноцінний доступ, включаючи, за необхідності, розпізнавання та синтез мови, здійснюються за рахунок державних коштів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 101. Забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг
1. У разі встановлення за результатами моніторингу, зазначеного у частині першій статті 100 цього Закону, що ціни на універсальні електронні комунікаційні послуги не є доступними для вразливих соціальних груп споживачів, такі споживачі мають право на отримання в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, цільової адресної соціальної допомоги для отримання таких послуг. Такий порядок та розміри повинні переглядатися Кабінетом Міністрів України не рідше одного разу на три роки.
2. У разі встановлення за результатами географічних оглядів розгортання мереж
відсутності на певній території (територіях) універсальної послуги та за умови, що така послуга не може бути забезпечена на цій території (територіях) на комерційних
умовах, регуляторний орган приймає рішення про визначення цієї території (територій) такою, на якій має бути здійснено забезпечення доступу до універсальних електронних комунікаційних послуг.
3. У разі прийняття такого рішення на електронній регуляторній платформі оприлюднюються:
1) рішення про визначення території (територій) такою, на якій має бути здійснено
забезпечення доступу до універсальних електронних комунікаційних послуг;
2) пропозиція постачальникам електронних комунікаційних послуг подати у визначений строк заявки на участь у конкурсі з розгортання електронних комунікаційних мереж для забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг;
3) інформація щодо умов конкурсу та компенсації у зв’язку з цим частини витрат
на розгортання електронних комунікаційних мереж.
4. Конкурс проводиться центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку з урахуванням законодавства про публічні закупівлі. Умови
конкурсу можуть передбачати компенсацію частини витрат від розгортання електронних комунікаційних мереж для забезпечення доступу до універсальних електронних
комунікаційних послуг відповідно до статті 102 цього Закону.

5. Постачальники електронних комунікаційних послуг, обрані на передбаченому частиною другою цієї статті конкурсі, з метою розгортання електронних комунікаційних мереж для забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг на призначеній території мають право на:
1) безкоштовний доступ на відповідній території в порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України, до об’єктів інфраструктури державної та комунальної
форм власності, придатної для розгортання (створення) електронних комунікаційних мереж, у тому числі антен, стовпів, труб, кабельної каналізації, колекторів, люків, опор, веж, щогл, будівель, їх відповідних інженерних систем, інших інженерних
споруд та засобів;
2) доступ з метою розгортання мереж для забезпечення універсальних електронних комунікаційних послуг за встановленими Кабінетом Міністрів України тарифами до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі.
6. У разі якщо жоден суб’єкт господарювання не взяв участі в конкурсі або за його результатами не визначено постачальника електронних комунікаційних послуг для
розгортання електронних комунікаційних мереж з метою забезпечення доступності
універсальних електронних комунікаційних послуг на визначеній території, регуляторний орган в установленому Кабінетом Міністрів України порядку призначає одного або кількох постачальників електронних комунікаційних послуг, на яких покладаються зобов’язання з надання доступу до універсальної послуги на призначеній території, з числа тих, у яких більшою мірою наявні можливості для їх надання.
Таке рішення приймається з урахуванням економічних і технічних можливостей
відповідного постачальника послуг електронних комунікацій, у тому числі наявності
відповідної мережі електронних комунікацій, території покриття, його частки на певному ринку та фінансового стану.
7. У разі наявності у постачальника універсальних електронних комунікаційних послуг простроченої заборгованості компенсації від держави витрат на розгортання та/
або обслуговування електронних комунікаційних мереж такий постачальник має право відмовитися від розгортання мережі для забезпечення наявності універсальних
електронних комунікаційних послуг за процедурою, передбаченою частиною шостою цієї статті. У такому разі нові рішення, передбачені частиною шостою цієї статті,
стосовно такого постачальника не приймаються, а прийняті — підлягають скасуванню регуляторним органом.
8. Рішення щодо компенсації частини витрат на розгортання електронних комунікаційних мереж та/або рішення про накладення зобов’язання з надання доступу до
універсальної послуги на призначеній території, передбачені цією статтею, приймаються регуляторним органом за умови наявності та в межах передбаченого законом
про державний бюджет на відповідний рік (роки) фінансування для компенсації витрат розгортання мереж для забезпечення доступу до універсальних послуг. У разі
відсутності фінансування такі рішення підлягають скасуванню регуляторним органом
на вимогу призначеного постачальника універсальних послуг.
9. Постачальник електронних комунікаційних послуг, розгортання електронної комунікаційної мережі якого здійснювалося з компенсацією частини витрат за рахунок
державних коштів, повинен здійснювати надання універсальних послуг з використанням такої мережі на відповідній призначеній території.
Якщо такий постачальник має намір надати частину або всі активи своєї місцевої мережі доступу окремій юридичній особі, він повинен інформувати про це регуляторний орган у встановлені ним строки. Регуляторний орган повинен здійснити оцінку впливу запланованого договору на надання універсальних послуг відповідно на призначеній території.
У такому випадку регуляторний орган може приймати у встановленому ним порядку рішення про накладення, зміну чи скасування зобов’язань, передбачених цією статтею, у тому числі накладення на постачальника послуг електронних комунікацій, на користь якого була відчужена така мережа, зобов’язання забезпечувати доступ до універсальних послуг.
10. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про застосування в установленому порядку механізмів державно-приватного партнерства відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» та концесії відповідно до Закону України «Про концесію з метою розгортання електронних комунікаційних мереж для забезпечення доступності універсальних послуг на певній призначеній території (територіях)».
11. З метою забезпечення наявності універсальних електронних комунікаційних
послуг центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра може здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання робіт з розгортання та обслуговування мереж на конкурсній основі з урахуванням вимог законодавства України про публічні закупівлі.
12. Фінансування заходів з розгортання мереж для забезпечення доступу до універсальних послуг може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів.
13. Регуляторний орган приймає передбачені цією статтею рішення в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів об’єктивності,
прозорості, недискримінації, пропорційності та необхідності мінімізувати спотворення ринку, а також з проведенням консультацій відповідно до статті 22 цього Закону.
Стаття 102. Умови компенсації збитків, пов’язаних з виконанням зобов’язань щодо надання універсальних електронних комунікаційних послуг
1. Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади
у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, погодженим з регуляторним органом, встановлює порядок компенсації постачальникам електронних
комунікаційних послуг збитків, визначених відповідно до законодавства, понесених
унаслідок зобов’язання з розгортання електронних комунікаційних мереж для надання універсальних послуг, за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, що визначаються законом про державний бюджет на відповідний рік.
2. У разі наявності збитків на розгортання електронних комунікаційних мереж,
що підлягають компенсації, постачальник універсальних електронних комунікаційних послуг має право звернутися до регуляторного органу із заявою про відшкодування підтверджених і обґрунтованих належним чином збитків.
3. Порядок і методику розрахунку та відшкодування збитків на розгортання електронних комунікаційних мереж для надання універсальних електронних комунікаційних послуг встановлює Кабінет Міністрів України.
4. Регуляторний орган у строк, що не перевищує двох місяців з моменту отримання заяви, передбаченої частиною другою цієї статті, повинен в установленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснити перевірку розрахунків збитків, наданих заявником, та прийняти рішення про їх відшкодування та розмір такого відшкодування.
При прийнятті такого рішення регуляторний орган забезпечує дотримання принципів об’єктивності, прозорості, недискримінації, пропорційності та застосування механізму консультацій.
Стаття 103. Умови надання універсальних електронних комунікаційних послуг
1. У разі надання універсальних електронних комунікаційних послуг постачальником електронних комунікаційних послуг, призначеним відповідно до статті 101 цього
Закону, умови їх надання визначаються постачальником таких послуг відповідно до
цього Закону і правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та
повинні, в тому числі, включати:
1) виставлення рахунків відповідно до визначеного правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг безкоштовного розшифрування отриманих споживачем універсальних електронних комунікаційних послуг за розрахунковий період, до якого споживач має претензії, з урахуванням технічної можливості постачальника електронних комунікаційних послуг;
2) вибіркову безкоштовну заборону за вимогою споживача на вихідні дзвінки та,
за наявності технічної можливості, визначені типи або визначені номери;
3) обов’язкове повідомлення про можливість припинення чи призупинення надання послуг у зв’язку з несплатою рахунків і надання їм строку для погашення заборгованості і збереження можливості здійснення екстрених викликів на період відповідно
до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
4) надання за зверненням споживачів тарифних консультацій (інформації) щодо
альтернативних (нижчих) тарифів з меншими витратами, у разі їх наявності;
5) контроль витрат за надання універсальної електронної комунікаційної послуги
шляхом надсилання споживачам безкоштовних повідомлень у разі досягнення граничної суми коштів, визначеної договором, відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
6) можливість деактивувати платежі третім особам шляхом заборони списання
оплати за послуги, що надаються ними з використанням мереж електронних комунікацій (контент, додаткові послуги третіх осіб тощо), з абонентського рахунку для
оплати електронних комунікаційних послуг.
Розділ XIV.
ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА КІНЦЕВІ КОРИСТУВАЧІ ПОСЛУГ
Стаття 104. Загальні засади надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам
1. Постачальники електронних комунікаційних послуг не повинні застосовувати
дискримінаційні умови надання електронних комунікаційних послуг для кінцевих користувачів з причин, пов’язаних з громадянством кінцевого користувача, місцем його
проживання або місцем надання послуги, якщо такі відмінності (обмеження) не обумовлені технічними та економічними умовами надання електронних комунікаційних
послуг чи іншими об’єктивними причинами відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
2. Постачальники електронних комунікаційних послуг та кінцеві користувачі послуг повинні дотримуватися правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
3. Умовами надання та отримання електронних комунікаційних послуг кінцевому користувачу є:
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1) укладення договору про надання електронних комунікаційних послуг відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та інших актів законодавства;
2) оплата замовленої кінцевим користувачем електронної комунікаційної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом або договором про надання електронних
комунікаційних послуг.
4. Постачальники послуг міжособистісних електронних комунікацій, за винятком
послуг без використання нумерації, повинні забезпечувати відповідно до цього Закону та правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг:
1) сумісність електронних комунікаційних послуг, що надаються ними;
2) можливість з’єднання кінцевих користувачів з номерами національного плану нумерації;
3) дотримання вимог щодо захисту прав кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг.
5. Кінцевий користувач має право отримувати послугу знеособлено відповідно до
правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та умов надання
послуг, встановлених постачальником електронних комунікаційних послуг.
Кінцевий користувач, не ідентифікований постачальником електронних комунікаційних послуг, має право здійснити ідентифікацію в порядку, встановленому регуляторним органом, у тому числі дистанційну із застосуванням відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги будь-яких засобів електронної ідентифікації середнього та високого рівнів довіри, передбачених зазначеним порядком
ідентифікації.
6. Кінцеві користувачі послуг мають право на захист своїх прав відповідно до законодавства, в тому числі в судовому порядку або шляхом звернення у разі їх порушення до регуляторного органу для проведення заходів державного нагляду та усунення виявлених порушень. Споживачі електронних комунікаційних послуг, крім зазначеного, мають право на позасудовий розгляд спорів за їх зверненням регуляторним органом відповідно до статті 123 цього Закону.
7. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні безоплатно надавати:
послуги голосових електронних комунікацій або послуги з передачі текстового
повідомлення, якщо вони надаються абонентам для направлення (здійснення) ними
благодійного електронного повідомлення;
послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади на виконання благодійного електронного повідомлення, направленого (здійсненого) таким абонентом;
послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронного повідомлення згідно з договором, укладеним між постачальником електронних комунікаційних послуг та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.
При цьому на суму коштів, перераховану постачальником електронних комунікаційних послуг на цілі благодійної діяльності, зібраних публічним збором благодійних пожертв з використанням благодійного електронного повідомлення, зменшується аванс абонента за електронні комунікаційні послуги. Відповідна сума коштів списується з особового рахунку абонента.
8. Надання та отримання електронних комунікаційних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються на договірних засадах відповідно до цього Закону.
9. Відповідно до законодавства про інформацію, про авторське право та суміжні права регуляторний орган спільно з іншими уповноваженими органами державної влади сприяє співпраці постачальників електронних комунікаційних послуг та
суб’єктів господарювання, зацікавлених у поширенні законного контенту в електронних комунікаційних мережах, у питаннях інформування кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг про вимоги законодавства щодо інформації, поширення якої є порушенням закону, та щодо захисту авторських та суміжних прав при
користуванні електронними комунікаційними послугами.
Стаття 105. Інформація щодо надання електронних комунікаційних послуг
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 вичерпної інформації щодо опису умов
такого договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, яка повинна, зокрема, включати:
1) основні характеристики кожної електронної комунікаційної послуги;
2) відомості про постачальника електронних комунікаційних послуг, зокрема найменування, адресу місцезнаходження, а також номер телефону, електронну адресу та адресу веб-сайту;
3) загальну вартість електронних комунікаційних послуг, включаючи податки, а
також усі додаткові платежі, пов’язані з наданням послуги;
4) мінімальні обсяг та/або тривалість користування електронною комунікаційною
послугою, необхідні для використання умов акцій (спеціальних пропозицій);
5) умови та процедури (в частині, що стосується кінцевого користувача), пов’язані
з послугою перенесення номера, переходом до іншого постачальника електронних
комунікаційних послуг та виплатою відшкодування кінцевому користувачу у зв’язку
із порушенням таких умов, у тому числі щодо термінів;
6) інформацію про право кінцевих користувачів, які використовують передплачені електронні комунікаційні послуги, на повернення, за запитом, будь-якого залишкового кредиту у випадках перенесення номера та переходу до іншого постачальника електронних комунікаційних послуг;
7) інформацію про платежі, що виникають при достроковому розірванні договору, у тому числі при перенесенні номера, про порядок розблокування термінального (кінцевого) обладнання та повернення витрат, пов’язаних з наданням термінального (кінцевого) обладнання;
8) механізм оплати, постачання (надання) електронних комунікаційних послуг,
термін, до якого постачальник електронних комунікаційних послуг зобов’язується
розпочати надання послуги, та порядок розгляду скарг з приводу їх надання;
9) строк дії договору про надання електронних комунікаційних послуг або, в разі
його укладення на визначений строк, — умови продовження та припинення його дії,
в тому числі дострокового;
10) інформацію, передбачену правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг, щодо заходів технічного захисту електронних комунікаційних
мереж, що застосовуються постачальником електронних комунікаційних послуг відповідно до законодавства у сфері кібербезпеки;
11) інформацію щодо придатності електронних комунікаційних послуг для користування споживачами з інвалідністю;
12) інформацію відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та законодавства про захист прав споживачів щодо:
а) порядку відшкодування у разі невідповідності електронних комунікаційних послуг, передбачених законодавством чи договором, параметрам якості та інших порушень умов договору про надання електронних комунікаційних послуг;
б) дій, які вживаються постачальником електронних комунікаційних послуг для
реагування на інциденти безпеки, кібербезпеки, загрози чи уразливості електронних
комунікаційних послуг (мереж);
в) можливості та порядку врегулювання питань у разі неналежного реагування на
інциденти кібербезпеки, загрози чи уразливості послуг (мереж), порушення законодавства про захист персональних даних.
2. На доповнення до інформації, передбаченої частиною першою цієї статті, постачальники послуг доступу до мережі Інтернет та міжособистісних послуг електронних
комунікацій надають таку інформацію:
1) як складову основних характеристик кожної послуги — показники значень параметрів якості послуг, які пропонуються відповідно до статті 111 цього Закону;
2) вартість активації електронної комунікаційної послуги, всі періодичні витрати та
витрати, пов’язані з її отриманням, та як складову інформації про ціну такої послуги:
а) деталі тарифного плану (планів), передбаченого договором, із зазначенням для
кожного тарифного плану типів електронних комунікаційних послуг, що пропонуються, та їх обсягів, які включаються в розрахунковий період, а також ціни на додаткові обсяги електронних комунікаційних послуг;
б) для тарифного плану (планів) із встановленим обсягом електронних комунікаційних послуг право споживача перенести невикористаний обсяг з попереднього
розрахункового періоду на наступний розрахунковий період, якщо така можливість
передбачена договором про надання електронних комунікаційних послуг;
в) способи забезпечення прозорості моніторингу кінцевим користувачем обсягу
споживання електронних комунікаційних послуг та розрахунків за них;
г) інформацію про тарифи щодо номерів або послуг, які є предметом спеціальних
цінових умов (надається безпосередньо перед встановленням з’єднання або підключенням послуги), відповідно до правил надання;
ґ) для пакетних послуг, зокрема тих, які передбачають надання електронних комунікаційних послуг та термінального обладнання — зазначати також вартість окремих
елементів пакета так, якщо б вони надавалися окремо за наявності технічної можливості щодо певної послуги;
д) деталі та умови, в тому числі вартість обслуговування, технічної підтримки та
допомоги кінцевим користувачам послуг;
е) способи отримання актуальної інформації про всі чинні тарифи про витрати на
технічне обслуговування;
3) як складова інформації про строк дії договору на пакетні електронні комунікаційні послуги — умови пролонгації та/або розірвання такого договору, в тому числі умови припинення надання пакетних електронних комунікаційних послуг у цілому
або їх окремого елемента, в порядку, передбаченому умовами договору;
4) персональні дані, які необхідно надати до початку надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі ті, які будуть збиратися, оброблятися під час надання
такої послуги та передаватися третім особам;

5) про продукти та електронні комунікаційні послуги, розроблені для споживачів з
інвалідністю, та про способи отримання і оновлення такої інформації;
6) процедури вирішення спорів.
3. На доповнення до інформації, передбаченої частинами першою та другою цієї
статті, постачальники послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації надають таку інформацію:
1) обмеження доступу до екстрених служб або інформації про місцезнаходження
абонента через відсутність технічної можливості, якщо електронна комунікаційна послуга дозволяє кінцевим користувачам здійснювати дзвінки на номер у національному або міжнародному плані нумерації;
2) право кінцевого користувача приймати рішення про внесення його персональних даних до баз даних номерів та тип таких персональних даних.
4. На доповнення до інформації, передбаченої частинами першою і другою цієї
статті, постачальники послуг доступу до мережі Інтернет надають інформацію про:
1) заходи, що вживаються постачальником електронних комунікаційних послуг і
можуть впливати на якість послуг доступу до мережі Інтернет, конфіденційність та
захист персональних даних кінцевих користувачів, а також їх можливий вплив;
2) вплив обмеження обсягу, швидкості та інших параметрів якості на послугу доступу до мережі Інтернет, зокрема на використання контенту, програм та послуг;
3) мінімальну, середню та максимальну швидкості приймання та передавання даних з/до власної мережі Інтернет у разі фіксованого зв’язку або прогнозовану максимальну швидкість завантаження на пристрій та завантаження в мережу Інтернет у
разі мобільного зв’язку (до власної мережі), а також щодо впливу значних відхилень
від рекламованої швидкості на реалізацію прав кінцевих користувачів щодо отримання послуги;
4) способи захисту прав, доступні кінцевому користувачу відповідно до законодавства, у разі постійної або регулярно повторюваної невідповідності між фактичними характеристиками надання послуги доступу до мережі Інтернет (в частині швидкості та/або параметрів якості) та характеристиками, передбаченими пунктами 1-4 цієї частини.
5. Передбачені частинами першою — четвертою цієї статті вимоги не поширюються на послуги електронних комунікацій з передачі сигналів, у тому числі для здійснення міжмашинної взаємодії.
6. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні доводити до кінцевих користувачів, у тому числі через свої веб-сайти, інформацію, передбачену частинами першою — четвертою цієї статті.
Інформація повинна подаватися в доступному та зручному для користування вигляді, що забезпечує її однозначне та чітке розуміння, і доступ до неї (із забезпеченням незмінності) протягом всього періоду часу надання відповідних електронних комунікаційних послуг.
За запитом зазначена вище інформація повинна бути надана в доступному форматі для споживачів з інвалідністю відповідно до законодавства.
7. Інформація, зазначена у частинах першій — четвертій цієї статті, є невід’ємною
частиною договору про надання електронних комунікаційних послуг і може бути змінена лише за згодою сторін.
8. З метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні
комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні:
1) вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними;
2) зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку
позовної давності, визначеного законом;
3) у разі встановлення плати залежно від часу чи обсягу споживання наданих електронних комунікаційних послуг (тривалість часу, обсяг даних, кількість повідомлень, сеансів зв’язку) враховувати при розрахунках лише повні
відповідні одиниці обліку таких послуг згідно з правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Поняття повної одиниці обліку послуг визначається правилами надання та отриманням електронних комунікаційних послуг.
Якщо послуги доступу до мережі Інтернет або універсальні електронні комунікаційні послуги обліковуються на основі споживання у часі або за обсягом споживання, їхні постачальники пропонують кінцевим користувачам можливість здійснювати
контроль за отриманням кожної з цих послуг.
Стаття 106. Ціноутворення та розрахунки у сфері електронних комунікацій
1. Принципи ціноутворення у сфері електронних комунікацій:
1) встановлення тарифів на конкурентному ринку на основі попиту та пропозицій;
2) уникнення перехресного субсидування одних електронних комунікаційних послуг за рахунок інших;
3) залежність рівня тарифів від рівня якості електронних комунікаційних послуг.
2. Розрахунки за електронні комунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання електронних комунікаційних послуг між постачальником електронних комунікаційних послуг та споживачем.
3. У разі невикористання авансу протягом розрахункового періоду залишок суми коштів переноситься на наступний розрахунковий період, якщо інше не передбачено договором. Списання постачальником електронних комунікаційних послуг
залишку суми коштів споживача, в тому числі на свою користь, забороняється,
крім випадків, передбачених правилами надання і отримання електронних комунікаційних послуг.
4. Повернення невикористаних з особового рахунку абонента коштів здійснюється на вимогу кінцевого користувача протягом строку позовної давності, а кінцевого користувача, який отримує послуги знеособлено, — протягом двох місяців після закінчення строку дії картки попередньо оплаченої послуги та/або ідентифікаційної картки у разі відмови від передплачених послуг та/або припинення дії договору
та за умови його ідентифікації відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
Стаття 107. Права, обов’язки та відповідальність кінцевих користувачів послуг
1. Кінцеві користувачі послуг під час замовлення та/або отримання електронних
комунікаційних послуг мають право на:
1) захист своїх прав державою;
2) вільний доступ до електронних комунікаційних послуг;
3) безпеку електронних комунікаційних послуг (згідно з договором про надання
електронних комунікаційних послуг);
4) вільний вибір постачальника електронних комунікаційних послуг;
5) вільний вибір виду та кількості електронних комунікаційних послуг, які пропонуються постачальниками електронних комунікаційних послуг, у тому числі на отримання за наявності технічної можливості окремої електронної комунікаційної послуги (не в складі пакета послуг);
6) безоплатне отримання від постачальника електронних комунікаційних послуг
вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання електронних
комунікаційних послуг;
7) своєчасне і якісне одержання електронних комунікаційних послуг на умовах,
визначених договором;
8) отримання від постачальника електронних комунікаційних послуг наявних відомостей щодо наданих електронних комунікаційних послуг у порядку, визначеному законодавством;
9) скорочення постачальником електронних комунікаційних послуг доступу кінцевого користувача до окремих видів електронних комунікаційних послуг на підставі його заяви;
10) повернення від постачальника електронних комунікаційних послуг невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених електронних комунікаційних
послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг
та договором про надання електронних комунікаційних послуг;
11) відмову від електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про надання електронних комунікаційних послуг;
12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання постачальником електронних комунікаційних послуг обов’язків, передбачених договором про надання електронних комунікаційних послуг чи законодавством;
13) оскарження неправомірних дій постачальників електронних комунікаційних
послуг шляхом звернення до суду або уповноважених державних органів;
14) відмову від оплати електронної комунікаційної послуги, яку вони не замовляли;
15) отримання інформації щодо можливості та порядку відмови від замовленої
електронної комунікаційної послуги;
16) безоплатне отримання від постачальника електронних комунікаційних послуг
рахунків за надані електронні комунікаційні послуги. За особистим зверненням кінцевого користувача з урахуванням технічної можливості обладнання електронної комунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого кінцевий користувач має
претензії, із зазначенням номера кінцевого користувача, якого викликав кінцевий користувач, виду послуги, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв’язку.
Електронні комунікаційні послуги, що надаються знеособлено (анонімно), розшифруванню не підлягають;
17) перенесення номера;
18) інші права, визначені законодавством України та договором про надання електронних комунікаційних послуг.
2. Відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів знеособленим (анонімним) абонентом (у тому числі SIM-карти, е-SIM, налаштування інтернет-роутера тощо) здійснюється за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.
Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов’язані забезпечити можливість ідентифікації кінцевих користувачів із застосуванням засобів електронної
ідентифікації високої та середньої довіри відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Стаття 108. Обов’язки кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг
1. Кінцеві користувачі електронних комунікаційних послуг зобов’язані дотримуватися правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, зокрема:
1) оплачувати замовлені та отримані електронні комунікаційні послуги, у тому
числі абонентську плату та вартість пакетів послуг;
2) використовувати кінцеве (термінальне) обладнання, що має документ про відповідність;
3) не допускати використання кінцевого (термінального) обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
4) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації
електронних комунікаційних мереж, підтримки цілісності та взаємодії електронних
комунікаційних мереж, захисту інформаційної безпеки електронних комунікаційних
мереж, електромагнітної сумісності радіообладнання, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим кінцевим користувачам;
5) не допускати використання на комерційній основі кінцевого (термінального)
обладнання та абонентських ліній електронних комунікаційних мереж для надання
електронних комунікаційних послуг третім особам;
6) не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання
електронної комунікаційної мережі, що спричинило або може спричинити збитки чи
інші загрози майновим інтересам постачальників електронних комунікаційних послуг, інших кінцевих користувачів, третіх осіб;
7) надавати постачальнику електронних комунікаційних послуг свої достовірні дані у системі обліку та виконувати умови договору про надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі своєчасно оплачувати електронні комунікаційні послуги.
2. Кінцеві користувачі електронних комунікаційних послуг зобов’язані виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України та договору з постачальником
електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
Стаття 109. Відповідальність кінцевих користувачів електронних комунікаційних
послуг
1. Кінцеві користувачі електронних комунікаційних послуг несуть відповідальність
за порушення норм цього Закону, правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг відповідно до закону та договору про надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
2. Сплата кінцевим користувачем пені, правомірне припинення чи скорочення постачальником електронних комунікаційних послуг переліку електронних комунікаційних послуг, отримання кінцевим користувачем послуги перенесення номера не
звільняє кінцевого користувача від обов’язку оплатити в повному обсязі надані йому
електронні комунікаційні послуги.
3. У разі виявлення факту пошкодження електронної комунікаційної мережі, в тому числі внаслідок використання кінцевого (термінального) обладнання, що сталося
з вини кінцевого користувача, усі витрати постачальника електронних комунікаційних послуг на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків покладаються на кінцевого користувача за рішенням суду.
Типова методика визначення розмірів відшкодування збитків затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 110. Прозорість та порівняння пропозицій постачальників електронних комунікаційних послуг
1. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні визначати умови надання послуг доступу до мережі Інтернет та/або послуг міжособистісних електронних комунікацій відповідно до статей 104 і 105 цього Закону та оприлюднювати інформацію, зазначену в частині другій цієї статті, чітким, повним, машиночитаним способом і в доступному форматі, в тому числі для споживачів з інвалідністю, з
дотриманням вимог до її формату, встановлених правилами надання та отримання
електронних комунікаційних послуг. Така інформація повинна регулярно ними оновлюватися та бути доступною через електронну регуляторну платформу за визначеною регуляторним органом формою для створення незалежного інструменту порівняння кінцевим користувачем умов надання послуг електронних комунікацій.
2. Інформація, що оприлюднюється відповідно до частини першої цієї статті,
включає:
1) контактні дані постачальника електронних комунікаційних послуг;
2) опис запропонованих послуг:
а) обсяг та умови (територія надання послуг, умови оплати) пропонованих послуг
та основні характеристики кожної наданої послуги, включаючи показники параметрів
якості послуг (за наявності), що підлягають оприлюдненню, та обмеження, що накладаються постачальником електронних комунікаційних послуг щодо використання наданого кінцевого (термінального) обладнання (у разі надання);
б) інформацію про тарифи, тарифні плани на електронні комунікаційні послуги;
3) інформацію про продукти та електронні комунікаційні послуги, включаючи
будь-які функції, практики, політики та процедури та зміни в порядку надання чи
отримання таких послуг, розроблені для споживачів з інвалідністю.
3. Регуляторний орган забезпечує у встановленому ним порядку створення та безкоштовний доступ кінцевих користувачів до принаймні одного незалежного інструменту порівняння, що дозволяє їм порівнювати та оцінювати різні послуги доступу до
мережі Інтернет та послуги міжособистісних електронних комунікацій, що надаються
з використанням нумерації, з урахуванням:
1) цін та тарифів на електронні комунікаційні послуги, що надаються;
2) якості надання електронних комунікаційних послуг відповідно до вимог статті 111 цього Закону.
4. Інструмент порівняння, зазначений у частині третій цієї статті, повинен реалізовуватися за допомогою електронної регуляторної платформи та відповідати таким вимогам:
1) бути функціонально незалежним від постачальників електронних комунікаційних послуг, забезпечувати рівне ставлення до них у результатах пошуку;
2) застосовувати чіткі та об’єктивні критерії, на яких має базуватися порівняння електронних комунікаційних послуг, встановлені регуляторним органом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;
3) надавати точну та актуальну інформацію та вказувати час останнього оновлення;
4) бути відкритим для будь-якого постачальника послуг доступу до Інтернету або
міжособистісних електронних комунікацій і включати широкий спектр пропозицій,
які охоплюють значну частину ринку, а в разі представлення інформації, яка не є
повним оглядом ринку, повідомляти про це до початку відображення результатів;
5) забезпечити процедуру повідомлення про надання недостовірної інформації;
6) включати можливість порівняння цін, тарифів та якості електронних комунікаційних послуг між пропозиціями, доступними кінцевим користувачам.
Треті сторони мають право використовувати безкоштовно та у форматах відкритих даних дані, опубліковані постачальниками послуг доступу до Інтернету або послуг міжособистісних електронних комунікацій, для створення таких незалежних інструментів порівняння.
Стаття 111. Якість електронних комунікаційних послуг
1. Постачальники електронних комунікаційних послуг, що надають послугу доступу до Інтернету та послугу міжособистісних електронних комунікацій, зобов’язані
оприлюднювати вичерпну, порівнянну, надійну, зручну для сприйняття та актуальну
інформацію для кінцевих користувачів:
1) щодо якості їхніх електронних комунікаційних послуг, що надаються ними з використанням мережі електронних комунікацій безпосередньо або на підставі договору про обслуговування з іншим постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
2) про заходи, що вживаються для сприяння можливості доступу для споживачів з інвалідністю.
2. Постачальники послуг міжособистісних електронних комунікацій зобов’язані
інформувати кінцевих користувачів про те, чи залежить якість їхніх послуг електронних комунікацій від будь-яких зовнішніх факторів.
3. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра за погодженням з регуляторним органом визначає значення
параметрів якості електронних комунікаційних послуг, зазначених у частині четвертій цієї статті, що підлягають випробуванню.
Перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг, форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг визначає
регуляторний орган.
4. Застосовуються такі параметри якості електронних комунікаційних послуг:
1) для постачальників послуг з доступу до електронної комунікаційної мережі:
а) час встановлення початкового з’єднання;
б) відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі;
в) час усунення пошкоджень;
2) для постачальників електронних комунікаційних послуг, що експлуатують для
надання послуг мережі електронних комунікацій безпосередньо або на підставі договору про обслуговування з іншим постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг:
а) час встановлення з’єднання;
б) відсоток рахунків, щодо яких надійшли звернення щодо їх некоректності (неправильності);
в) якість передачі мови (відповідно до розрахованого показника);
г) відсоток перерваних викликів;
ґ) відсоток неуспішних викликів;
д) відсоток відмов;
е) час затримки сигналу виклику;
3) для постачальників послуг доступу до мережі Інтернет (на мережі постачальника послуг):
а) час затримки даних;
б) тремтіння сигналу (джиттер);
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в) відсоток втрачених (недоставлених) пакетів даних.
5. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні надавати електронні комунікаційні послуги за встановленими відповідно до цієї статті центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показниками якості послуг та їх параметрами (у разі їх установлення).
Стаття 112. Укладення та припинення дії договору про надання електронних комунікаційних послуг
1. Договір про надання електронних комунікаційних послуг укладається відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг з урахуванням вимог цієї статті. Договір може бути укладено, зокрема, у письмовій чи усній
формі як публічний договір чи договір приєднання відповідно до положень Цивільного кодексу України, а також дистанційно шляхом надання згоди кінцевого користувача на його укладення, висловленої із застосуванням засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронну комерцію, а також шляхом вчинення активної конклюдентної дії
кінцевого користувача, яка безсумнівно свідчить про його попередню згоду укласти договір та зафіксована обладнанням постачальника електронних комунікаційних
послуг». На вимогу кінцевого користувача постачальник електронних комунікаційних послуг повинен надати йому докази наявності зафіксованої попередньої згоди.
2. Договір про надання електронних комунікаційних послуг укладається за умови ознайомлення кінцевого користувача з усією необхідною йому інформацією, передбаченою законодавством на час укладення договору, та попереднього отримання кінцевим користувачем пропозиції щодо такого укладення відповідно до положень статті 105 цього Закону. Вимоги до змісту договору визначаються правилами
надання та отримання електронних комунікаційних послуг відповідно до цього Закону. Договір вважається укладеним за умови, якщо кінцевий користувач висловив
свою безсумнівну та добровільну згоду на його укладення.
3. Договір про надання електронних комунікаційних послуг може бути розірваний достроково кожною із сторін у випадках, прямо передбачених самим договором,
правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг, цим Законом,
в інших випадках, визначених законодавством.
Умови та процедури припинення договору про надання електронних комунікаційних послуг не можуть містити перешкод для зміни постачальника послуг у порядку,
визначеному статтею 113 цього Закону.
4. Договір про надання електронних комунікаційних послуг може передбачати автоматичну пролонгацію, але з безумовним правом кінцевого користувача розірвати такий договір після пролонгації в односторонньому порядку на умовах, визначених у договорі відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
До того як договір про надання електронних комунікаційних послуг автоматично
подовжується, постачальник електронних комунікаційних послуг повинен інформувати кінцевих користувачів у письмовій чи електронній формі, належним чином і своєчасно (не пізніше ніж за один місяць) про закінчення договірних зобов’язань та про
спосіб розірвання договору.
5. Кінцеві користувачі мають право розірвати договір про надання електронних
комунікаційних послуг без додаткових витрат після повідомлення про зміни в договірних умовах, запропонованих постачальником міжособистісних електронних комунікаційних послуг, крім передбачених правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг випадків, коли запропоновані зміни є виключно на користь чи не мають негативного впливу на кінцевого користувача або прямо передбачені законодавством.
Постачальники послуг електронних комунікацій повідомляють кінцевих користувачів не пізніше ніж за сім календарних днів до будь-якої зміни умов договору про
надання послуг електронних комунікацій і одночасно інформують їх про право розірвати договір без додаткових витрат, якщо вони не погоджуються на змінені умови.
Право на розірвання договору про надання послуг електронних комунікацій здійснюється протягом семи календарних днів після такого повідомлення.
6. Будь-яке істотне порушення умов договору про надання електронних комунікаційних послуг чи параметрів якості послуг, що надаються на його підставі, — є підставою для застосування кінцевим користувачем засобів правового захисту відповідно до законодавства, включаючи право на безкоштовне та дострокове розірвання договору.
Стаття 113. Зміна постачальника електронних комунікаційних послуг та надання
послуг перенесення номерів
1. У разі зміни кінцевим користувачем послуг постачальника послуг доступу до
мережі Інтернет відповідні постачальники надають кінцевому користувачу інформацію (до та під час зміни) щодо умов такої зміни та забезпечують на вимогу кінцевого
користувача безперервність послуги доступу до мережі Інтернет, крім випадків, коли це технічно неможливо.
Безперервність полягає у можливості кінцевого користувача отримувати послугу
доступу до мережі Інтернет від попереднього постачальника (відповідно до умов договору, в тому числі щодо оплати послуг) до дня укладення договору та фактичного отримання послуги доступу до мережі Інтернет від нового постачальника електронних комунікаційних послуг. Перерва в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет
у таких випадках не повинна становити більше одного робочого дня, крім випадків,
коли це технічно неможливо.
Така умова має бути передбачена в договорі про надання відповідних електронних комунікаційних послуг.
2. Постачальник електронних комунікаційних послуг у разі надання міжособистісних електронних комунікаційних послуг з використанням нумерації зобов’язаний
надавати абонентам послугу перенесення номера у порядку, встановленому регуляторним органом.
Кінцевий користувач при припиненні договору з постачальником міжособистісних
електронних комунікаційних послуг з використанням нумерації має право на збереження та перенесення свого номера до іншого постачальника таких послуг у порядку, визначеному регуляторним органом.
Послуга перенесення номера надається кінцевим користувачам, які отримують
електронні комунікаційні послуги на умовах письмового договору або ідентифіковані постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку. Кінцевий користувач, який не ідентифікований у постачальника електронних комунікаційних послуг, має право здійснювати ідентифікацію відповідно до частини п’ятої статті 104 цього Закону.
Усі кінцеві користувачі з номерами з національного плану нумерації можуть зберігати свої номери незалежно від постачальника електронних комунікаційних послуг,
що надає послугу з використанням:
1) географічних номерів на певній території (в межах території географічної зони нумерації);
2) негеографічних номерів у будь-якому місці.
Ця вимога не поширюється на перенесення номерів з мереж, у яких надають послуги у фіксованому місці до мереж мобільного зв’язку, а також навпаки.
3. Перенесення номерів та їх подальша активація здійснюються в найкоротші терміни та дату, узгоджену з кінцевим користувачем.
Перенесення номера для мобільного зв’язку здійснюється протягом одного робочого дня з моменту подання заяви абонентом. Застосування перенесення номера в термін не більше одного робочого дня здійснюється починаючи з дати, визначеної регуляторним органом, але не пізніше одного року з моменту набрання чинності цим Законом.
Перенесення номера для фіксованого зв’язку здійснюється протягом терміну,
встановленого регуляторним органом, починаючи з дати, визначеної регуляторним
органом, але не пізніше двох років з моменту набрання чинності цим Законом.
Прийняття передбачених цією частиною рішень здійснюється з проведенням консультацій з постачальниками електронних комунікаційних послуг.
Постачальник електронних комунікаційних послуг, який на момент подання заяви
абонента надає послуги, продовжує надавати свої електронні комунікаційні послуги
на тих самих умовах до тих пір, поки не активуються послуги постачальника, до мережі якого здійснюється перенесення номера.
Розрахунки між постачальниками електронних комунікаційних послуг щодо пропуску трафіка від перенесених номерів визначаються на договірних засадах з урахуванням відповідних витрат.
Послуга перенесення номера надається абоненту на безоплатній основі.
4. Постачальники електронних комунікаційних послуг, від якого та до якого здійснюється перенесення номера, повинні добросовісно співпрацювати, в тому числі не
затримувати та не зловживати процесами зміни постачальника чи перенесення номера, а також не переносити номери або переключати кінцевих користувачів без попередньої згоди кінцевих користувачів.
Договори кінцевих користувачів з постачальником електронних комунікаційних
послуг, від якого здійснюється перенесення номера, припиняються автоматично після завершення процесу зміни постачальника чи перенесення номера.
Після припинення надання послуг в електронній комунікаційній мережі, в яку було
перенесено номер, у разі якщо кінцевим користувачем не було здійснено інших перенесень відповідного номера, такий номер повертається постачальником електронних
послуг попередньому постачальнику, якому було виділено відповідний номер шляхом первинного розподілу.
5. Постачальники повинні повернути кінцевим користувачам (за їх запитом) залишок коштів (кредит), що залишився на момент зміни постачальника чи перенесення
номера, а кінцевий користувач зобов’язаний погасити всі наявні заборгованості перед таким постачальником.
Стаття 114. Надання пакетів електронних комунікаційних послуг
1. Постачальник електронних комунікаційних послуг може пропонувати кінцевим
користувачам послуг пакети електронних комунікаційних послуг, сформовані таким
постачальником на власний розсуд.
При цьому кінцевий користувач повинен бути проінформований постачальником
електронних комунікаційних послуг про всі складові та елементи відповідного паке-

та електронних комунікаційних послуг до моменту його підключення та погодження
умов відповідного договору про надання електронних комунікаційних послуг.
2. Якщо постачальник електронних комунікаційних послуг відповідно до законодавства чи умов договору про надання електронних комунікаційних послуг припиняє
дію будь-якого елемента пакета до закінчення терміну чи у разі припинення на інших
підставах укладеного договору, кінцевий користувач має право розірвати договір, за
яким надається такий пакет послуг.
3. Будь-яка підписка на додаткові послуги або термінальне (кінцеве) обладнання,
що надається або розповсюджується одним і тим самим постачальником послуг доступу до Інтернету або міжособистісних електронних комунікаційних послуг з використанням нумерації, не повинна перевищувати строк дії попередньо укладеного договору про надання електронних комунікаційних послуг, до якого включаються такі послуги або термінальне (кінцеве) обладнання, якщо кінцевий користувач прямо
не погоджується з іншим, підписуючись на додаткові послуги або термінальне (кінцеве) обладнання.
Стаття 115. Надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайних
ситуацій, надзвичайного та воєнного стану
1. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані
вживати відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення сталого функціонування мереж електронних комунікацій, що використовуються для надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та
воєнного стану.
2. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану зобов’язані забезпечувати надання електронних комунікаційних послуг та брати участь в оповіщенні населення в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
3. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні забезпечити готовність до виконання своїх функцій в умовах надзвичайної ситуації,
надзвичайного та воєнного стану. Усі електронні комунікаційні мережі незалежно від
форми власності використовуються для забезпечення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. Постачальники електронних комунікаційних послуг взаємодіють при цьому з національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в питаннях, віднесених до
його компетенції.
4. В умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою оповіщення та забезпечення електронними комунікаційними послугами учасників ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, відбудовних робіт та здійснення відповідних заходів Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра можуть установлювати тимчасові обмеження в наданні електронних комунікаційних послуг споживачам до ліквідації наслідків та скасування режиму надзвичайного стану.
5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають постачальникам електронних комунікаційних послуг допомогу в ліквідації пошкоджень, що виникли внаслідок стихійного лиха, і в усуненні їх
наслідків, у придбанні необхідних матеріальних ресурсів, а також сприяють у наданні
для цих цілей робочої сили, транспортних та інших технічних засобів.
6. Постачальник електронних комунікаційних послуг не несе відповідальності за
стан та працездатність його електронної комунікаційної мережі, якщо для виконання
положень цієї статті мережу було повністю або частково виведено з-під його контролю чи управління.
7. Для припинення терористичної діяльності в порядку, що встановлюється законом, може здійснюватися тимчасове обмеження надання електронних комунікаційних послуг споживачам, що перебувають у визначеному районі проведення антитерористичної операції.
Стаття 116. Доступ до електронних комунікаційних послуг для осіб з інвалідністю
1. Відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг постачальники електронних комунікаційних послуг забезпечують споживачам
з інвалідністю можливість:
1) рівного доступу до електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо обсягів та якості інформації щодо договору, передбаченої статтею 105 цього Закону, як
і для інших споживачів;
2) скористатися вибором постачальників електронних комунікаційних послуг.
2. З метою спрощення доступу до електронних комунікаційних послуг для осіб з
інвалідністю постачальники електронних комунікаційних послуг забезпечують у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра, їх доступність, зокрема, шляхом:
1) надання інформації про послуги і сервіси, які можна отримати з використанням відповідних пристроїв та засобів, передбачаючи доступність такої інформації:
а) через більше ніж один орган чуття;
б) у текстових форматах, які можуть бути використані для створення альтернативних допоміжних форматів, що передаватимуть інформацію користувачам різними способами та більше ніж через один орган чуття;
в) з використанням шрифтів достатнього розміру та прийнятної форми, застосуванням достатнього контрасту та регульованого інтервалу між літерами, рядками
та абзацами;
г) з доповненням будь-якого нетекстового змісту альтернативним шляхом її подання споживачу;
ґ) у відповідний та достатній спосіб, що забезпечує сприйнятливість, дієвість, зрозумілість та надійність інформації;
2) забезпечення при розробці своїх веб-сайтів, пов’язаних з ними додатків, у тому числі мобільних, їх надійності та доступності для сприйняття, користування і розуміння особами з інвалідністю;
3) повідомлення у доступних формах комунікації службою підтримки (за наявності інструментів допомоги, колл-центрів, технічної підтримки, засобів розпізнавання та
синтезу мови, навчальних сервісів) про доступність послуг для осіб з інвалідністю, їх
сумісність з допоміжними технологіями.
Безоплатний доступ до відповідного програмного забезпечення надається постачальникам електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 117. Каталоги номерів
1. Призначені для оприлюднення каталоги номерів (телефонні довідники), у тому
числі електронні версії та бази даних інформаційно-довідкових служб, можуть містити інформацію про прізвище та ім’я, по батькові (за наявності), найменування, адресу та номер телефону абонента в разі, якщо в договорі про надання електронних комунікаційних послуг міститься попередня зафіксована згода споживача на опублікування такої інформації. Під час автоматизованої обробки інформації про абонентів постачальник електронних комунікаційних послуг забезпечує її захист відповідно до закону.
2. Споживач, перш ніж його дані будуть включені до каталогів номерів (телефонних довідників), повинен бути безкоштовно проінформований щодо їх призначення
та можливості використання таких його даних за допомогою функції пошуку, доступної в електронному вигляді.
3. Споживач має право у будь-який момент за письмовою заявою відкликати надану згоду щодо включення його даних до каталогів номерів, випущених в електронному вигляді, та використання в довідкових службах.
У такому разі відповідні дані споживача невідкладно та безоплатно видаляються з
електронного довідника (каталогу).
4. Ця стаття застосовується з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Стаття 118. Доступ до екстрених служб та служб соціального спрямування
1. Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов’язані безоплатно надавати кінцевим користувачам, включаючи осіб з інвалідністю, електронну комунікаційну послугу виклику та з’єднання з оперативно-диспетчерськими службами, що
приймають екстрені виклики, та інформацію про них за номерами: 101, 102, 103,
104 та 112.
2. Кабінет Міністрів України вживає заходів для забезпечення безкоштовного доступу кінцевих користувачів до служб соціального спрямування, що отримують повідомлення:
1) про випадки зникнення дітей — за номером: 116 000 (лінія розшуку дітей);
2) від дітей — за номером: 116 111 (лінія допомоги дітям).
Ця частина не застосовується до аналогового сегмента мереж фіксованого
зв’язку до завершення переходу на розподіл географічних кодів нумерації для території адміністративно-територіальної одиниці, не меншої ніж область.
3. Юридична особа, що отримала дозвіл на користування номерами, вказаними в
частинах першій і другій цієї статті, повинна:
1) забезпечувати функціонування відповідних екстреної служби та/або служби соціального спрямування у цілодобовому режимі;
2) забезпечувати підключення свого обладнання та його технічну взаємодію з існуючим обладнанням та мережею постачальника електронних комунікаційних мереж;
3) не здійснювати під час прийняття викликів діяльності, пов’язаної з рекламою,
розвагами, комерційними послугами тощо;
4) не пізніше ніж за три місяці до припинення діяльності інформувати регуляторний орган та постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг про
припинення діяльності та подати заяви про анулювання відповідних дозволів на користування номерами для забезпечення їх подальшого первинного розподілу.
4. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні інформувати кінцевих користувачів про існування та використання послуг за номерами, передбаченими частинами першою та другою цієї статті.

5. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні подавати до центрів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 інформацію у випадках та відповідно до Закону України «Про систему
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».
Розділ XV.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Стаття 119. Захист інформації про кінцевого користувача та надані електронні комунікаційні послуги
1. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих
при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні
електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо:
1) персональних даних споживача;
2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг;
3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем;
4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що
обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах
або оплати електронних комунікаційних послуг;
5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця
вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента,
що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112;
6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з’єднання.
2. Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої
згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.
Стаття 120. Захист кінцевих користувачів від спаму
1. Забороняється умисне масове розсилання електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень без згоди (замовлення) кінцевих користувачів (спаму) на
їх адреси електронної пошти або термінальне обладнання, крім повідомлень постачальника електронних комунікаційних послуг, пов’язаних з наданням ним електронних комунікаційних та/або інформаційних послуг, а також крім особистих повідомлень кінцевих користувачів, які не носять масового характеру та розсилаються з некомерційною метою кінцевих користувачів послуг електронних комунікацій.
2. Кінцеві користувачі можуть використовувати номери телефонів чи інші мережеві ідентифікатори абонента, отримані будь-якими особами у процесі продажу товарів
чи надання послуг, для надсилання реклами з метою продажу товарів або послуг лише за умови наявності згоди кінцевого користувача, в тому числі в електронній формі, та якщо кінцевий користувач отримує можливість безкоштовно в будь-який час у
простій і зрозумілій формі відмовитися від використання своїх даних.
Стаття 121. Умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках
1. Доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
2. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів,
що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством.
3. Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній
постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
Розділ XVI.
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ
Стаття 122. Розгляд звернень (скарг) споживачів електронних комунікаційних
послуг
1. Споживач має право на подання звернень (скарг) щодо надання електронних комунікаційних послуг постачальнику електронних комунікаційних послуг, регуляторному органу, іншим органам державної влади відповідно до компетенції, а також на їх
розгляд та належне реагування щодо поновлення його прав і захисту законних інтересів відповідно до законодавства.
2. Подання, розгляд звернень (скарг) споживачів та усунення порушень їхніх прав
здійснюються відповідно до цього Закону, Закону України «Про звернення громадян,
правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та інших нормативно-правових актів», у тому числі із застосуванням електронної регуляторної платформи.
Звернення споживачів з питань врегулювання спору з постачальником електронних
комунікаційних послуг, замовлення, отримання чи припинення отримання електронних комунікаційних послуг розглядаються регуляторним органом відповідно до статті 123 цього Закону.
3. Регуляторний орган розглядає відповідно до законодавства звернення (скарги)
споживачів щодо надання послуг електронних комунікацій, отримує з цією метою від
постачальників електронних комунікаційних послуг необхідні документи та інформацію, вживає у межах повноважень заходів для захисту прав споживачів, включаючи
проведення, у разі необхідності, заходів державного нагляду, видання приписів, розпоряджень про усунення порушень, застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до закону.
4. Розгляд звернень (скарг) споживачів електронних комунікаційних послуг здійснюється за умови зазначення ними у зверненні (скарзі) номера абонента, за яким
отримуються електронні комунікаційні послуги, та/або реквізитів договору про надання таких послуг (крім випадків відмови в наданні електронних комунікаційних послуг).
Стаття 123. Позасудове врегулювання спорів за зверненням споживачів
1. Споживач має право звернутися до регуляторного органу з приводу врегулювання спору із постачальником електронних комунікаційних послуг з питань замовлення,
отримання чи припинення отримання електронних комунікаційних послуг.
2. Звернення може бути подано в рамках строку позовної давності, встановленого
законом для певного виду вимог.
3. Перед поданням звернення до регуляторного органу про позасудове врегулювання спорів споживач повинен попередньо звернутися із зверненням (скаргою) до
постачальника електронних комунікаційних послуг. У разі надходження такого звернення без попереднього звернення до постачальника замовлення, отримання чи припинення отримання електронних комунікаційних послуг, регуляторний орган направляє таке звернення постачальнику електронних комунікаційних послуг, про що інформує споживача.
У разі незадоволення постачальником електронних комунікаційних послуг протягом 30 календарних днів з дати отримання звернення вимог, викладених у зверненні
(скарзі) споживача, або ненадання відповіді споживач направляє звернення до регуляторного органу разом з копіями попередніх звернень до постачальника з метою позасудового врегулювання спору.
4. Врегулювання спору здійснюється уповноваженою посадовою особою регуляторного органу в строк, що не перевищує двох місяців. У разі необхідності цей строк
може бути подовжений на строк, необхідний для здійснення заходів державного нагляду чи експертизи.
5. Порядок подання споживачами звернень та врегулювання спорів встановлюється
регуляторним органом відповідно до цього Закону та інших законів.
6. У ході врегулювання спорів регуляторний орган має право:
1) витребувати у сторін документи та інформацію, необхідні для з’ясування питань,
викладених у зверненні;
2) проводити заходи державного нагляду з питань спору, за наявності підстав, передбачених частиною восьмою статті 10 цього Закону;
3) призначати проведення експертизи щодо питань, які становлять предмет спору;
4) залучати фахівців та експертів з відповідних питань;
5) передавати матеріали, у разі необхідності, до органів державної влади, до компетенції яких віднесені відповідні питання;
6) інші права відповідно до закону.
7. Під час врегулювання спору уповноважена посадова особа регуляторного органу, зокрема, повинна:
1) дотримуватися принципів законності та рівності сторін, незалежності, нейтральності та конфіденційності інформації щодо споживача;
2) ознайомити постачальника електронних комунікаційних послуг із зверненням та
вимогами споживача і надати йому можливість висловити та обґрунтувати свою позицію;
3) поінформувати сторони про положення законодавства, що застосовуються до
предмета спору;
4) запропонувати можливість вирішення спору між сторонами шляхом мирового
врегулювання;
5) вжити заходів щодо вивчення питання та вирішення спору, у тому числі за потреби внести подання щодо розгляду регуляторним органом питань, пов’язаних зі спором,
відповідно до цього Закону.
8. Про результати врегулювання спору сторони повідомляються у письмовій формі з обґрунтуванням.
Інформація про результати розгляду спорів оприлюднюється на електронній регуляторній платформі (крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом)
відповідно до вимог, встановлених регуляторним органом.
9. Відшкодування витрат на проведення експертизи, залучення фахівців та експертів покладається на постачальника у разі встановлення порушення ним законодавства
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та прав споживача, в інших випадках — на сторону, що ініціювала їх проведення, у разі якщо вони потребують оплати.
Стаття 124. Захист інтересів кінцевих користувачів у разі припинення постачальником електронних комунікаційних послуг діяльності з надання таких
послуг
1. Постачальник електронних комунікаційних послуг, який припиняє діяльність з надання електронних комунікаційних послуг, зобов’язаний попередити кінцевих користувачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання електронних комунікаційних послуг.
Стаття 125. Відповідальність за порушення прав кінцевих користувачів
1. Постачальник електронних комунікаційних послуг несе перед кінцевим користувачем за ненадання або неналежне надання електронних комунікаційних послуг таку
майнову відповідальність:
1) за ненадання оплачених електронних комунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків вартості послуг;
2) за безпідставне відключення термінального (кінцевого) обладнання у розмірі абонентної плати за весь період відключення;
3) за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг у розмірі абонентної плати за один місяць;
4) в інших випадках у розмірах, передбачених договором про надання електронних комунікаційних послуг;
5) у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки про пошкодження електронної комунікаційної мережі, що унеможливило доступ кінцевого користувача до послуги або знизило до неприпустимих значень
показники якості електронної комунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а постачальник електронних комунікаційних послуг у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків
добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього строку, але не більше ніж
за три місяці.
2. Постачальник електронних комунікаційних послуг не несе майнової відповідальності перед кінцевим користувачем за невиконання чи неналежне виконання
зобов’язань з надання електронних комунікаційних послуг внаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються постачальником електронних комунікаційних послуг, або з вини кінцевого користувача у випадках, передбачених цим Законом.
3. Питання відшкодування завданих кінцевому користувачу збитків, майнової та моральної шкоди через неналежне виконання постачальником електронних комунікаційних послуг обов’язків за договором про надання електронних комунікаційних послуг
вирішуються в судовому порядку.
4. Постачальники електронних комунікаційних послуг не несуть відповідальності за
зміст інформації, що передається їхніми мережами, крім випадків, передбачених Законом України «Про електронну комерцію».
Розділ XVII.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕЛЕКТРОННІ
КОМУНІКАЦІЇ
Стаття 126. Відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр
1. Регуляторний орган застосовує такі адміністративно-господарські санкції за порушення вимог цього Закону та виданих відповідно до нього нормативно-правових актів:
1) у разі:
1.1) здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій без подання до регуляторного органу повідомлення про початок діяльності;
1.2) використання ліцензованого радіочастотного спектра без ліцензії на користування радіочастотним спектром;
— вилучення доходу (крім сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів),
отриманого внаслідок такої незаконної діяльності. У разі неможливості визначення
розміру доходу від зазначеної у цьому пункті діяльності застосовується штраф у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) у разі невиконання чи неналежного виконання постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом накладених на нього
за результатами аналізу ринку регуляторних зобов’язань — штраф у розмірі 0,5 відсотка, а в разі вчинення повторного протягом календарного року такого порушення —
1 відсотка доходу від діяльності на ринку, щодо діяльності на якому накладено регуляторні зобов’язання;
3) у разі ненадання чи надання недостовірної звітності, інформації щодо змін відомостей, зазначених у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та/або
послуг, чи іншої інформації, передбаченої цим Законом, — штраф у розмірі: 1 тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для суб’єктів мікро- та малого підприємництва, 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для суб’єктів
середнього підприємництва, 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
— для суб’єктів великого підприємництва.
У разі повторного протягом календарного року вчинення передбаченого цим пунктом порушення застосовується штраф у розмірі 2 тисяч, 5 тисяч та 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно;
4) у разі:
4.1) порушення встановленого законодавством порядку маршрутизації в електронних комунікаційних мережах загального користування трафіка послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації;
4.2) користування ресурсом нумерації без передбаченого цим Законом дозволу;
— штраф у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) у разі встановлення регуляторним органом факту порушення вимог цього Закону щодо надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам послуг
— штраф від 1 тисячі до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно до методики, що встановлюється регуляторним органом) за кожен факт порушення;
6) у разі невиконання розпорядження регуляторного органу щодо усунення порушень вимог законодавства про електронні комунікації чи радіочастотний спектр, невмотивованої відмови посадовим особам регуляторного органу у проведенні перевірки, ненадання документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, — штраф у розмірі від 0,1 до 0,3 відсотка доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (відповідно до методики, що встановлюється регуляторним органом).
У разі неможливості визначення розміру доходу від зазначеної у цьому пункті діяльності застосовується штраф у розмірі: 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для суб’єктів мікро- та малого підприємництва, 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для суб’єктів середнього підприємництва, 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для суб’єктів великого підприємництва.
Невмотивованою відмовою у проведенні перевірки вважається недопуск уповноважених посадових осіб регуляторного органу до здійснення перевірки за відсутності передбачених законом підстав для відмови (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб регуляторного органу, відмова в їх доступі до місць розташування радіообладнання, відсутність без поважних причин протягом всього строку перевірки за місцезнаходженням та/або фактичним місцезнаходженням користувача радіочастотного спектра чи особи, уповноваженої представляти його інтереси на час проведення перевірки);
7) у разі невиконання вимог посадових осіб регуляторного органу щодо усунення
відповідно до законодавства радіозавади — штраф у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом календарного року такого порушення — 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. У разі якщо постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від його доходу, отриманого за весь час до прийняття регуляторним органом рішення про накладення штрафу.
3. За зверненням регуляторного органу уповноважені органи державної влади,
контролюючі органи зобов’язані надавати інформацію про доходи з метою застосування передбачених цією статтею санкцій.
4. У разі якщо користувач радіочастотного спектра не є постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг, до нього застосовуються адміністративні
стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стаття 127. Застосування адміністративно-господарських санкцій
1. Регуляторний орган протягом п’яти робочих днів з дня виявлення правопорушення, що тягне за собою накладення адміністративно-господарських санкцій, повинен
розпочати здійснення заходів з розгляду питання щодо застосування адміністративно-господарських санкцій.
2. До застосування адміністративно-господарських санкцій регуляторний орган повинен:
1) письмово повідомити постачальника електронних комунікаційних мереж та/або
послуг, загального користувача радіочастотного спектра про зміст вчинених ним порушень і намір щодо застосування до нього санкцій;
2) провести нараду з уповноваженими представниками постачальника електронних
комунікаційних мереж та/або послуг з метою з’ясування всіх обставин справи, в якій
можуть брати участь інші заінтересовані особи, права та законні інтереси яких порушені;
3) надати йому можливість у визначені регуляторним органом строки для усунення
певних типів порушень висловити свою позицію, надати необхідні аргументовані пояснення та докази із зазначеного приводу та/або усунути виявлені порушення.

3. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр.
4. Суми стягнених адміністративно-господарських санкцій зараховуються до державного бюджету.
5. У разі невиконання суб’єктом господарювання у добровільному порядку рішення
регуляторного органу про накладення адміністративно-господарських санкцій, регуляторний орган звертається до суду з позовною заявою про примусове стягнення суми
накладених адміністративно-господарських санкцій.
6. Суб’єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення регуляторного органу про накладення на нього адміністративно-господарських санкцій.
7. Збитки, завдані суб’єкту господарювання у зв’язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законом.
Розділ XVIII.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 128. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва
1. Метою міжнародного співробітництва у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра є встановлення та підтримання зв’язків з іншими державами і міжнародними організаціями для інтеграції електронних комунікацій України у глобальні
електронні комунікації, забезпечення міжнародно-правового захисту необхідного для
потреб України радіочастотного спектра з урахуванням політичних, безпекових та економічних інтересів України, а також гармонізації національних стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами у зазначених сферах.
2. Міжнародне співробітництво у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюється шляхом:
1) укладання міжнародних договорів;
2) участі в роботі міжнародних організацій;
3) участі в реалізації міжнародних проектів, пов’язаних із створенням глобальної і
регіональних електронних комунікаційних мереж, з урахуванням інтересів національної безпеки України;
4) гармонізації національних стандартів, норм і правил з міжнародними та європейськими стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються вимог до
електронних комунікаційних мереж, взаємодії постачальників електронних комунікаційних послуг, користування радіочастотним спектром і ресурсом нумерації, якості і видів електронних комунікаційних послуг;
5) взаємодії постачальників електронних комунікаційних послуг України з постачальниками електронних комунікаційних послуг інших держав;
6) інформування Міжнародного союзу електрозв’язку з питань розподілених, присвоєних ресурсів нумерації та змін національного плану нумерації;
7) участі в роботі міжнародних організацій з питань управління, розподілу, присвоєння міжнародних та національних ресурсів нумерації.
3. Міжнародно-правовий захист присвоєнь радіочастот та частотно-орбітального
ресурсу України здійснюється шляхом:
1) укладання міжнародних договорів та угод щодо врегулювання питань користування радіочастотним спектром у прикордонних районах;
2) міжнародної координації присвоєнь радіочастот радіообладнання, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, а також
супутникових мереж і систем України;
3) реєстрації в Міжнародному союзі електрозв’язку присвоєнь радіочастот радіообладнання, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального
призначення, а також супутникових мереж і систем України;
4) участі в роботі міжнародних організацій з питань управління і користування радіочастотним спектром;
5) співробітництва з уповноваженими органами адміністрацій зв’язку іноземних
держав та міжнародними організаціями з питань розгляду донесень про завади та
порушення Статуту, Конвенції та адміністративних регламентів Міжнародного союзу
електрозв’язку.
4. Міжнародне співробітництво у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відповідно до положень Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів Міжнародного союзу електрозв’язку в межах визначених цим Законом повноважень здійснюють центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра і регуляторний орган за участю Генерального штабу Збройних Сил України, інших центральних органів виконавчої влади та Державного підприємства.
Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра за участю регуляторного органу у встановленому законодавством
порядку представляє інтереси України у всесвітніх, європейських та регіональних організаціях електронних комунікацій та у Світовій організації торгівлі з питань, що стосуються електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
Розділ XIX.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання чинності цим Законом:
Закон України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №
12, ст. 155 із наступними змінами);
Закон України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., № 36, ст. 298 із наступними змінами).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47—52, ст. 349):
абзац чотирнадцятий частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
«експлуатаційні документи на право користування судновою станцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв’язку»;
частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:
«Експлуатаційні документи на право користування судновою станцією видаються
організацією, уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;
у частині першій статті 40 слова «дозволу на право користування судновою радіостанцією» замінити словами «експлуатаційних документів на право користування судновою станцією»;
2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
№ 3-4, ст. 27):
у пункті «ж» частини першої статті 19 слово «зв’язку» замінити словами «електронних комунікацій»;
в абзаці першому частини шостої статті 20 слова «ліній електропередачі та зв’язку»
замінити словами «ліній електропередачі та електронних комунікаційних мереж»;
у статті 23:
у частині третій слова «ліній електропередачі та зв’язку» замінити словами «ліній
електропередачі та електронних комунікаційних мереж»;
у частині четвертій слова «Лінії електропередачі і зв’язку» замінити словами «Лінії
електропередачі та електронних комунікаційних мереж»;
у назві глави 13 слово «зв’язку» замінити словами «електронних комунікацій»;
у статті 65 слово «зв’язку» замінити словами «електронних комунікацій»;
статтю 75 викласти в такій редакції:
«Стаття 75. Землі електронних комунікацій
1. До земель електронних комунікацій належать земельні ділянки, що надаються у
порядку, встановленому цим Кодексом, у власність або користування фізичним особам — підприємцям та юридичним особам для розташування інфраструктури електронних комунікаційних мереж.
2. Землі електронних комунікацій можуть перебувати у державній, комунальній та
приватній власності.
3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електронних комунікаційних мереж, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо споруд електронних
комунікаційних мереж, у тому числі базових станцій мобільного зв’язку, земних станцій
супутникового зв’язку та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони, а в разі
необхідності утворюються просіки.
4. Розміри земельних ділянок, у тому числі охоронних зон та просік, що надаються
особам, зазначеним у частині першій цієї статті, визначаються відповідно до норм відведення земель для цього виду діяльності та проектно-кошторисною документацією,
затверджених в установленому порядку.
5. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» внесені до державного реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, мають право вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів, у
тому числі особистих сервітутів, земель електронних комунікацій, визначених цим Кодексом, для прокладання під землею електронних комунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень»;
у пункті «б» частини першої статті 112 слова «уздовж ліній зв’язку» замінити словами «навколо споруд електронних комунікацій, у тому числі базових станцій мобільного зв’язку, земних станцій супутникового зв’язку, уздовж ліній електронних комунікаційних мереж»;
3) частину другу статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити словами «та іншими законами»;
4) в абзаці другому частини другої статті 639 Цивільного кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова «інформаційно-телекомунікаційних систем» замінити словами «інформаційно-комунікаційних систем»;
5) у статті 30 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

у пункті 2 частини другої слова «телекомунікаційних мереж» замінити словами
«електронних комунікаційних мереж»;
у частині четвертій слова «Оператори телекомунікації» замінити словами «Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг»;
6) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
у частині третій статті 8, статтях 14, 33, 62, 83, 128, 212, 214, 247, 259, 431, 493, підпункті 15 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» слова «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» у всіх відмінках замінити словами «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система»;
у пунктах 3 та 7 частини першої статті 161 слова «телекомунікаційних послуг» замінити словами «електронних комунікаційних послуг»;
7) в абзаці першому статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252;
Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 31, ст. 381; 2018 р., № 6-7, ст. 43) слова
«оператори та провайдери телекомунікацій» замінити словами «постачальники електронних комунікаційних послуг, виробники радіообладнання та термінального (кінцевого) обладнання»;
8) у пункті 9 частини першої та частині третій статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303;
2013 р., № 21, ст. 208) слова «з транспортних телекомунікаційних мереж» замінити
словами «з електронних комунікаційних мереж»;
9) у частині першій статті 27 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2015 р., № 39,
ст. 372; 2016 р., № 4, ст. 44; 2019 р., № 46, ст. 295) слова «інформаційно-телекомунікаційних» замінити словами «інформаційно-комунікаційних»;
10) у частині першій статті 29 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2014 р., № 22, ст. 801, № 17, ст. 593)
слова «електричний та електронний зв’язок» замінити словами «термінальне (кінцеве)
обладнання електронних комунікацій», а слово «телекомунікації» — словами «електронні комунікації»;
11) в абзаці другому частини дев’ятої статті 23-1 Закону України «Про звернення
громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 2015 р., № 35,
ст. 341) слова «інформаційно-телекомунікаційною системою» замінити словами «інформаційно-комунікаційною системою»;
12) у пункті 20 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2013 р.,
№ 26, ст. 264) слова «інформаційно-телекомунікаційних систем» замінити словами
«інформаційно-комунікаційних систем»;
13) в абзаці тринадцятому статті 1 Закону України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами) слово «телекомунікацій» змінити словами «електронних комунікацій»;
14) в абзаці першому пункту 9 статті 2 Закону України «Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37,
ст. 237 із наступними змінами) слова «вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв’язку» замінити словами «вартість будь-яких наданих послуг мобільного
зв’язку», слово «оператору» — словом «постачальнику», а слово «авансу» виключити;
15) у Законі України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181 із наступними змінами):
в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова «телекомунікаційних систем» замінити словами «електронних комунікаційних систем»;
в абзаці одинадцятому статті 6 слово «телекомунікаційних» замінити словами
«електронних комунікаційних»;
16) у Концепції Національної програми інформатизації, схваленій Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., № 27-28, ст. 182 із наступними змінами):
абзац двадцятий розділу III викласти в такій редакції:
«Органом державного регулювання у сфері інформатизації є національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яка утворюється і функціонує відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» та інших законів України»;
у тексті Концепції:
слова «інформаційно-телекомунікаційна мережа», «інформаційно-телекомунікаційна система», «система інформаційно-телекомунікаційного забезпечення», «телекомунікаційна» та «телекомунікація» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «інформаційно-комунікаційна мережа», «інформаційно-комунікаційна система»,
«система інформаційно-комунікаційного забезпечення», «електронна комунікаційна»
та «електронні комунікації» у відповідному відмінку та числі;
17) статтю 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 227) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Персоналу постачальника електронних комунікаційних послуг забороняється брати участь у страйках, якщо такі дії призводять до припинення функціонування електронних комунікаційних мереж чи надання електронних комунікаційних послуг, що створює перешкоди для забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод людини».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
18) у пункті 7 частини першої статті 21 Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79) слово «телекомунікацій» замінити словами «електронних комунікацій»;
19) у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2009 р., № 39, ст. 557; 2016 р., № 5, ст. 50, № 6, ст. 61):
в абзаці третьому частини другої статті 4 слова «телекомунікаційних систем» замінити словами «електронних комунікаційних систем»;
в абзаці четвертому частини першої статті 21 слова «засобами телекомунікації» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій»;
у частині другій статті 26 слова «засобами телекомунікацій» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій»;
20) у частині п’ятій статті 8 Закону України «Про державну статистику» (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 362; 2014 р., № 4, ст. 61) слова «засобів телекомунікацій» замінити словами «електронних комунікацій»;
21) у Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409 із наступними змінами):
абзац третій статті 1 після слів «соціальної допомоги» доповнити словами «встановлені законами пільги»;
абзац четвертий статті 10 викласти в такій редакції:
«соціальні норми забезпеченості населення послугами зв’язку, з оплати яких держава надає пільги громадянам»;
статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Окремо визначаються нормативи коштів Державного бюджету України та місцевих
бюджетів, що спрямовуються на покриття витрат населення для здійснення виплат підприємств, установ і організацій соціально-культурного, житлово-комунального та побутового обслуговування (адресна допомога)».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Порядок надання відповідних соціальних гарантій, пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
22) в абзаці другому статті 26 Закону України «Про страховий фонд документації
України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101; 2014 р., № 5, ст. 62)
слова «системи зв’язку та телекомунікації» замінити словами «інформаційно-комунікаційні системи та електронні комунікації»;
23) у пункті 38.2 статті 38 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23)
слова «засобами телекомунікаційного зв’язку» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій»;
24) у Законі України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 103; 2005 р., № 26, ст. 349; 2014 р., № 22,
ст. 816):
у статті 1:
у частині першій:
абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
«спеціальна електронна комунікаційна мережа — електронна комунікаційна мережа, призначена для обміну інформацією з обмеженим доступом;
спеціальна електронна комунікаційна мережа подвійного призначення — спеціальна електронна комунікаційна мережа, призначена для забезпечення електронних комунікацій в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з використанням частини її ресурсу для надання послуг іншим споживачам»;
в абзаці четвертому слова «телекомунікаційних систем (мереж)» замінити словами
«електронних комунікаційних мереж»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Терміни «оператор» та «мережа зв’язку» у цьому Законі вживаються відповідно
у значенні термінів «постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг»
та «електронна комунікаційна мережа», визначених у Законі України «Про електронні комунікації»;
у частині першій статті 3 слова «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про телекомунікації» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні комунікації»;
у частині другій статті 5 слова «телекомунікаційні системи (мережі)» замінити словами «електронні комунікаційні мережі»;
у частині четвертій статті 7 слова «послуг фіксованого та/або рухомого (мобільного)
телефонного зв’язку, а також надання» виключити;
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25) у Законі України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):
у частині першій статті 5 слово «телекомунікацій» замінити словами «електронних
комунікацій»;
статтю 14 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«У районі проведення антитерористичної операції може здійснюватися в установленому Кабінетом Міністрів України порядку тимчасове обмеження надання електронних комунікаційних послуг»;
26) у Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275 із наступними змінами):
у частині першій статті 3 слова «законами України «Про інформацію», «Про захист
інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про телекомунікації» замінити словами «законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про
електронні комунікації»;
у частині першій статті 10 слова «телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем» замінити словами «електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем»;
у частині четвертій статті 11 слова «телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система» замінити словами «електронна комунікаційна, інформаційно-комунікаційна система»;
у частині другій статті 15 слова «телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах»;
27) абзац п’ятий статті 14 Закону України «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265
із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«участь у розробці та погодження проекту плану розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні та плану конверсії радіочастотного спектра у частині смуг
радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення»;
28) у Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 347 із наступними змінами):
у назві Закону слова «інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «інформаційно-комунікаційних системах»;
у преамбулі слова «телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах»;
у статті 1 слова «інформаційно-телекомунікаційна система» замінити словами «інформаційно-комунікаційна система», слова «телекомунікаційна система» в усіх відмінках і числах замінити словами «електронна комунікаційна система» у відповідному відмінку і числі, а слова «або приймання» — словами «та/або приймання»;
у статті 10 слова «телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних
системах»;
29) частину третю статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., №
13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 14, ст. 96; 2018 р., № 10, ст. 53; 2019 р., №
28, ст. 116) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Видача, переоформлення, продовження терміну дії та анулювання дозволів на користування ресурсами нумерації, здійснення присвоєнь радіочастот, внесення змін до
них та їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про електронні комунікації»;
30) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
у статті 1:
термін «багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна)» викласти в такій редакції:
«багатоканальна телемережа — електронна комунікаційна мережа, призначена для
надання споживачам послуг по типу телевізійних, зокрема передавання телерадіопрограм, а також надання інших електронних комунікаційних і телевізійних послуг на замовлення, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими електронними комунікаційними мережами»;
у терміні «будинкова розподільна мережа» слова «телекомунікаційна мережа» замінити словами «електронна комунікаційна мережа»;
в абзацах першому та другому частини дев’ятої статті 23 слова «передбачених законом дозволів на їх експлуатацію» замінити словами «передбаченого законом присвоєння радіочастот»;
частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
«1. Багатоканальні телемережі як електронні комунікаційні мережі створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України
«Про електронні комунікації»;
у тексті Закону:
слово «телекомунікації» у всіх відмінках замінити словами «електронні комунікації» у відповідному відмінку;
слова «оператор телекомунікацій», «провайдер або оператор телекомунікацій» у
всіх відмінках і числах замінити словами «постачальник електронних комунікаційних
послуг» у відповідному відмінку та числі;
31) у статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):
частину першу після слів «Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності» доповнити словами «державне підприємство «Український державний центр радіочастот»;
абзац четвертий частини другої після слів «Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічні
комплекси, засновані на державній власності» доповнити словами «державне підприємство «Український державний центр радіочастот»;
32) в абзаці четвертому частини другої статті 5 Закону України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 52, ст. 526; 2014 р., № 2—3, ст. 41) слова «оператори телекомунікацій» замінити словами «постачальники електронних комунікаційних мереж та/
або послуг»;
33) в абзаці четвертому статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481 із наступними змінами) слова «інформаційно-телекомунікаційній системі» замінити словами «інформаційно-комунікаційній системі»;
34) частину першу статті 4 Закону України «Про державно-приватне партнерство»
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524; 2016 р., № 10, ст. 97; 2019 р.,
№ 48, ст. 325) доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«електронні комунікації»;
35) у Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 5, ст. 34 із наступними змінами):
у статті 11:
в абзаці першому частини першої слова «та законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «та законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;
у частині другій слова «каналами телекомунікацій» замінити словами «каналами
електронних комунікацій»;
у тексті Закону слова «інформаційно-телекомунікаційна система» в усіх відмінках
замінити словами «інформаційно-комунікаційна система» у відповідному відмінку;
36) у Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144 із наступними змінами):
абзац сьомий частини першої статті 1 після слів «у межах сфери своєї відповідальності» доповнити словами «державний колегіальний орган»;
у частині п’ятій статті 23:
перше речення після слів «на підставі наказів» доповнити словом «(рішень)»;
друге речення після слів «відповідні накази» доповнити словом «(рішення)»;
у статті 27:
частину другу доповнити словами «(голови та членів або уповноваженої особи державного колегіального органу)»;
абзац перший частини п’ятої після слів «його заступник» доповнити словами «(голова та члени або уповноважена особа державного колегіального органу)»;
частину четверту статті 33 після слова «заступниками» доповнити словами «(головою та членами або уповноваженою особою державного колегіального органу)»;
у частині шостій статті 44:
абзац другий після слів «керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками» доповнити словами «(головою та членами або уповноваженими посадовими особами державного колегіального органу)»;
абзац шостий після слів «посадова особа органу ринкового нагляду» доповнити
словами «(голова та член або уповноважена посадова особа державного колегіального органу)»;
абзац восьмий після слів «заступнику керівника органу ринкового нагляду» доповнити словами «(голова та члени або уповноважені посадові особи державного колегіального органу)»;
37) у частині другій статті 12 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) слова «інформаційно-телекомунікаційними
системами» замінити словами «інформаційно-комунікаційними системами»;
38) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47,
ст. 532 із наступними змінами):

пункт 13 виключити;
пункти 24 і 34 викласти в такій редакції:
«24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення — Закон України «Про електронні комунікації»;
«34. Дозвіл на користування ресурсом нумерації — Закон України «Про електронні комунікації»;
пункт 39 виключити;
39) у частині дванадцятій статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10—11, ст. 73) слова «операторами телекомунікацій» замінити словами «постачальниками електронних комунікаційних послуг»;
40) у Законі України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560; 2015
р., № 52, ст. 482):
у частині першій статті 2 слова «законами України «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «законами України «Про інформацію», «Про електронні комунікації»,
«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;
у частині другій статті 3 слова «телекомунікаційних мереж» замінити словами
«електронних комунікаційних мереж»;
у статті 6:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Для забезпечення оброблення екстрених викликів оператори центрів 112 мають
право використовувати інформацію, що міститься в базах даних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема:
для абонента фіксованого голосового зв’язку — номер абонента та прізвище, ім’я,
по батькові, найменування та адресу місцезнаходження термінального (кінцевого) обладнання;
для абонента мобільного зв’язку — номер абонента та місцезнаходження на момент
здійснення екстреного виклику»;
у частині сьомій слова «центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра»;
41) у пункті 1 частини першої статті 18 Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 3, ст. 23) слова «інформаційно-телекомунікаційних мереж» замінити словами «інформаційно-комунікаційних мереж»;
42) у пункті 3 частини першої статті 1 Закону України «Про індустріальні парки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212; 2016 р., № 2, ст. 16) слово «телекомунікацій» замінити словами «електронних комунікацій»;
43) у частині першій статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252; 2016 р., № 47,
ст. 798) слова «електронного зв’язку або телекомунікації» замінити словами «електронних комунікацій», а слова «благодійного телекомунікаційного повідомлення» — словами «благодійного електронно-комунікаційного повідомлення»;
44) у Законі України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 30, ст. 340):
в абзаці восьмому частини першої статті 6 слова «телекомунікаційними ресурсами»
замінити словами «ресурсами електронних комунікаційних мереж»;
у статті 8:
у частині першій слова «телекомунікаційних мереж» замінити словами «електронних комунікаційних мереж»;
у частині п’ятій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зв’язку» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра»;
45) у Законі України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами):
у пункті 4 частини другої статті 6 слова «засобів телекомунікації» замінити словами
«технічних засобів електронних комунікацій»;
у тексті Закону слова «засобів телекомунікаційного зв’язку» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій»;
46) у Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593):
у частині другій статті 3 слова «в законах України «Про захист персональних даних»,
«Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «в законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;
у частині першій статті 4 слова «інформаційно-телекомунікаційна система» замінити словами «інформаційно-комунікаційна система»;
47) у Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890 із наступними змінами):
у частині першій статті 7 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі
зв’язку (крім прав та обов’язків, пов’язаних із реалізацією функцій у сфері надання послуг поштового зв’язку загального користування)» виключити;
у частині першій статті 14:
у пункті 1 слова «а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним
ресурсом України» виключити;
пункти 3 і 6 виключити;
у пункті 10 слова «радіочастотного ресурсу України» замінити словами «радіочастотного спектра України»;
абзаци третій і четвертий пункту 18 виключити;
пункти 20 і 22 виключити;
абзац четвертий пункту 44 виключити;
пункт 50 викласти в такій редакції:
«50) встановлення:
технічних вимог до електронних комунікаційних мереж, систем і комплексів, засобів та об’єктів спеціального зв’язку;
порядку і забезпечення проведення експертизи інфраструктури електронних комунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації електронних комунікаційних
мереж, споруд і засобів спеціального зв’язку»;
пункти 51-53, 55, 56, 62, 64, 65, 74, 76 виключити;
у пункті 10 частини першої статті 15 слова «радіочастотного ресурсу» замінити словами «радіочастотного спектра»;
у тексті Закону:
слова «телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України» та «телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України» виключити (крім пункту 10 частини першої статті 14);
слова «телекомунікація», «телекомунікаційна», «телекомунікаційна мережа», «інформаційно-телекомунікаційна система» в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами «електронні комунікації», «електронна комунікаційна», «електронна комунікаційна мережа», «інформаційно-комунікаційна система» у відповідному відмінку та
числі;
48) у пункті 7 частини першої статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008) слова
«телекомунікаційних послуг» замінити словами «електронних комунікаційних послуг»;
49) частину другу статті 17 Закону України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058) доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Національний орган зі стандартизації зобов’язаний приймати національні стандарти у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра, що є ідентичні стандартам Європейського інституту телекомунікаційних стандартів та застосовуються для
надання презумпції відповідності технічному регламенту радіообладнання, виключно
методом перекладу державною мовою»;
50) у пункті 3 частини другої статті 67 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) слова «інформаційно-телекомунікаційними мережами» замінити словами «електронними комунікаційними мережами»;
51) пункт 9 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018) викласти в такій редакції:
«9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж»;
52) у пункті 5 частини першої статті 5 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87) слова «підприємств телекомунікацій» замінити словами «постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг»;
53) у частині другій статті 20 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст. 171) слова «телекомунікаційних та електронних засобів зв’язку»
замінити словами «засобів електронних комунікацій»;
54) у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 218) слова «телекомунікаційні мережі» замінити словами «електронні комунікаційні мережі»;
55) у частині першій статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250):
у пункті 11 слова «підприємств телекомунікацій» замінити словами «постачальників
електронних комунікаційних мереж та/або послуг»;
у пункті 12 слова «телекомунікаційне обладнання» замінити словами «електронне
комунікаційне обладнання»;

56) частину першу статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити пунктом 32 такого змісту:
«32) забезпечує проведення спільних з органом регулювання у сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра заходів з метою встановлення та притягнення
до відповідальності власників радіообладнання будь-якого призначення, експлуатація
якого заборонена в Україні або яке експлуатується без визначеного законодавством
радіочастотного присвоєння, припинення порушень законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, у порядку взаємодії, який затверджується спільними нормативно-правовими актами»;
57) у Законі України «Про електронну комерцію» (Відомості Верховної Ради України,
2015 р., № 45, ст. 410 із наступними змінами):
у частині першій статті 2 слова «Про телекомунікації» замінити словами «Про електронні комунікації»;
у пункті 11 частини першої статті 3 слова «інформаційно-телекомунікаційній мережі» замінити словами «електронній комунікаційній мережі»;
у частині другій статті 6 слова «оператори (провайдери) телекомунікацій» замінити
словами «постачальники електронних комунікаційних послуг»;
у тексті Закону слова «інформаційно-телекомунікаційна система» у всіх відмінках і
числах замінити словами «інформаційно-комунікаційна система» у відповідному відмінку і числі;
58) у частині першій статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної
Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами) слова «інформаційно-телекомунікаційними засобами» замінити словами «за допомогою електронних комунікацій»;
59) статтю 4 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 11, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, що володіють відповідно до своїх повноважень інформацією щодо фізичної інфраструктури електронних комунікацій, визначеної цим Законом, повинні надавати та оприлюднювати її відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на своїх офіційних
веб-сайтах, а також в єдиній точці доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій, що створюється відповідно до Закону України «Про електронні комунікації»;
60) у Законі України «Про електронні довірчі послуги» (Відомості Верховної Ради
України, 2017 р., № 45, ст. 400):
у пунктах 1, 11 частини першої, частині другій статті 1, частині першій статті 3, частині третій статті 7, частині третій статті 24, частині п’ятій статті 33, частині третій статті 38, у пункті 3 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слова «інформаційно-телекомунікаційна система» у всіх відмінках та числах замінити словами «інформаційнокомунікаційна система» у відповідному відмінку та числі;
в абзаці дев’ятнадцятому частини другої статті 7 та абзаці шостому частини другої
статті 13 слова «телекомунікаційні мережі загального користування» замінити словами «електронні комунікаційні мережі»;
61) у пункті 1 частини першої статті 44 Закону України «Про дипломатичну службу»
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 26, ст. 219) слова «мережу телекомунікацій» замінити словами «електронну комунікаційну мережу»;
62) статтю 35 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 21, ст. 81) викласти в такій редакції:
«Стаття 35. Державна мова у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку
1. Мовою послуг у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку в Україні є державна мова.
2. Адреси відправника та одержувача поштових відправлень і повідомлень, що пересилаються в межах України, виконуються державною мовою.
3. Міжнародні поштові відправлення та повідомлення, які передаються через електронні комунікаційні мережі загального користування, обробляються із застосуванням
мов, визначених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»;
63) у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України «Про концесію» (Відомості
Верховної Ради України, 2019 р., № 48, ст. 325) слова «інформаційно-телекомунікаційна система» замінити словами «інформаційно-комунікаційна система»;
64) у пункті 4 частини третьої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171) слова «засобів телекомунікації» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій»;
65) у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 28, ст. 188):
частину другу статті 4 доповнити абзацом сорок шостим такого змісту:
«майно державного підприємства «Український державний центр радіочастот»
(УДЦР)».
4. Ліцензії на користування радіочастотним спектром України, що на день набрання чинності цим Законом та умови таких ліцензій є чинними, продовжують діяти до дати переоформлення такої ліцензії відповідно до плану розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні, у тому числі за необхідності здійснюється продовження строку дії таких ліцензій.
Ліцензіати мають право безоплатно переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом року з дня набрання чинності планом розподілу та користування радіочастотним
спектром в Україні, якщо інше не передбачено цим планом.
Непереоформлена у встановленому порядку ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України втрачає чинність.
Продовження строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється відповідно до статті 51 цього Закону як ліцензій на користування радіочастотним спектром. Вимоги плану розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні поширюються на такі ліцензії з дня набрання чинності таким планом.
До виданих до набрання чинності цим Законом ліцензій, за результатами конкурсів
для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь (у
діапазонах 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц), а також ліцензій у діапазоні 900 МГц ліцензіат має право застосовувати будь-яку радіотехнологію, визначену Планом використання радіочастотного ресурсу України або планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
5. Дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів, видані до дня набрання чинності цим Законом, та умови цих дозволів набувають статусу присвоєння радіочастот.
Продовження строку дії таких присвоєнь радіочастот здійснюється відповідно до цього Закону.
Висновки щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, видані до
дня набрання чинності цим Законом, вважаються розрахунками електромагнітної сумісності та враховуються при здійсненні присвоєння радіочастот протягом строку дії
цих висновків.
6. Дозволи на використання номерного ресурсу, що є чинними на день набрання
чинності цим Законом, продовжують діяти як дозволи на користування ресурсом нумерації. Продовження строку дії таких дозволів здійснюється відповідно до цього Закону.
7. Суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до цього Закону. У разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі, вимогам статті 16 цього Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо
таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.
8. До початку функціонування електронної платформи подання звернень, інших документів до регуляторного органу та отримання від нього відповідей, інших документів
здійснюється такими способами:
1) в електронному вигляді за допомогою мереж електронних комунікацій з дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів;
2) поштовим відправленням;
3) нарочним (за місцем розташування відповідного структурного підрозділу регуляторного органу).
9. Кабінету Міністрів України протягом року з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
10. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2022 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
16 грудня 2020 року
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ДОКУМЕНТИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про План проведення багатонаціональних
навчань за участю підрозділів Збройних Сил
України на території України та їх участі
у багатонаціональних навчаннях поза
межами України на 2021 рік і про допуск
підрозділів збройних сил інших держав
на територію України у 2021 році для участі
у багатонаціональних навчаннях
Виходячи з необхідності постійного підтримання на належному рівні обороноздатності держави, боєздатності Збройних Сил України, інших військових формувань, зокрема
шляхом проведення військових навчань,
ураховуючи зобов’язання України як держави — учасниці програми «Партнерство заради миру», а також зобов’язання України як держави — учасниці Угоди між державами
— учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у
програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил, Додаткового і Подальшого додаткового протоколів до цієї Угоди, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України,
зважаючи на можливість фінансового і матеріально-технічного забезпечення багатонаціональних військових навчань, які проводяться на території України та за її межами, не лише за рахунок Державного бюджету України, а й міжнародної допомоги,

на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України згідно із Законом
України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів
Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік (додається).
2. Допустити у 2021 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав:
Сполучених Штатів Америки, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради миру» (до 4000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків і вертольотів) на строк до 365 діб у січні — грудні 2021 року в
рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил;
Сполучених Штатів Америки, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради миру» (до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків і вертольотів) на строк до 25 діб у березні — грудні 2021 року в
рамках українсько-американського навчання «Репід Трайдент — 2021»;
Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, інших держав — учасниць
програми «Партнерство заради миру» (до 800 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на строк до 14 діб у березні — грудні 2021 року в рамках українсько-британського навчання «Козак Мейс — 2021»;
Сполучених Штатів Америки, інших держав — членів НАТО, держав — учасниць програми «Партнерство заради миру» (до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою
технікою, до 15 кораблів (катерів та суден), до 2 підводних човнів, до 10 літаків і вертольотів, до 50 одиниць колісної техніки) на строк до 25 діб у березні — грудні 2021 року в рамках українсько-американського навчання «Сі Бриз — 2021»;
Румунії (до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів
(катерів та суден), до 2 літаків, до 2 вертольотів) на строк до 10 діб у березні — грудні 2021
року в рамках українсько-румунського навчання «Ріверайн — 2021»;

Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків) на строк до 15 діб у березні — грудні
2021 року в рамках українсько-британського навчання «Воріер Вотчер — 2021»;
Республіки Польща, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми
«Партнерство заради миру» (до 800 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів) на строк до 14 діб у березні — грудні 2021 року в рамках
українсько-польського навчання «Три Мечі — 2021»;
Республіки Польща, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми
«Партнерство заради миру» (до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків і вертольотів) на строк до 45 діб у 2021 році: 1-й етап — до 15 діб у лютому — квітні, 2-й етап — до 15 діб у травні — червні, 3-й етап — до 15 діб у липні — грудні
в рамках українсько-польського навчання «Сільвер Сейбер — 2021».
3. Кабінету Міністрів України забезпечити своєчасний допуск на територію України і виведення з території України підрозділів збройних сил інших держав, зазначених у статті 2
цього Указу, а також безпеку громадян України та громадян інших держав під час проведення військових навчань.
4. Покласти на Міністра оборони України відповідальність за:
1) підготовку і проведення у 2021 році багатонаціональних військових навчань на території України;
2) забезпечення участі підрозділів Збройних Сил України у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2021 році.
5. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 8 Закону
України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України», крім статті 1 та пункту 2 статті 4, які набирають чинності з дня
опублікування цього Указу.
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ПЛАН
проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік
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Навчання на території України
Багатонаціональне навчанТактичне навчання
До 365 діб, січень — грудень Міжнародний центр миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський р-н, Львівська обл.), 235 міжвидовий центр підготовки підня з підготовки підрозділів
із залученням військ
розділів (с. Михайлівка, Миколаївська обл.), 241 загальновійськозбройних сил
вий полігон (м. Олешки, Херсонська обл.), 233 загальновійськовий полігон (с. Мала Любаша, Рівненська обл.), 242 загальновійськовий полігон (смт Гончарівське, Чернігівська обл.), інші військові частини та полігони Збройних Сил України, акваторія Чорного моря, о. Зміїний
Міжнародний центр миротворчості та безпеки (с. Старичі, ЯвоУкраїнсько-американське Командно-штабне навчанДо 25 діб, березень —
рівський р-н, Львівська обл.), визначені полігони та аеродроми
навчання
ня із залученням військ
грудень
Збройних Сил України
«Репід Трайдент — 2021»

3.

Українсько-британське навчання «Козак Мейс —
2021»

4.

Українсько-американське
навчання
«Сі Бриз — 2021»

5.

Українсько-румунське
навчання
«Ріверайн — 2021»

6.

Українсько-британське
навчання
«Воріер Вотчер — 2021»

7.

Українсько-польське
навчання
«Три Мечі — 2021»

8.

Українсько-польське
навчання «Сільвер
Сейбер — 2021»

9.

Багатонаціональне навчання
«Дайнемік Фронт — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Світла Лавина — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Комбайнд Резолв — 16»
Українсько-румунське навчання «Ріверайн — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Еджайл Спіріт — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Дайв — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Сейбер Джанкшн — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Сейбер Гардіан — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Кленова Арка — 2021-1»
Багатонаціональне навчання
«Кленова Арка — 2021-2»
Багатонаціональне навчання
«Троян Футпрінт — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Найт Хок — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Айрон Вульф — 2021»
Багатонаціональне навчання
«Бейонд горайзон — 2021»
Багатонаціональне навчання
НАТО «CWIX — 2021»

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Район проведення

Багатонаціональне навчання
«Амбер Міст — 2021»
Багатонаціональне навчання
танкових підрозділів (змагання) «Сильна Європа — 2021»

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки
6

Загальна чисельність учасників навчання до 19000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 17 літаків і вертольотів.
Від Збройних Сил України до 15000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 7 літаків і вертольотів.
Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою
технікою, до 5 літаків і вертольотів.
Від збройних сил інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради
миру» до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів.
Загальна чисельність учасників навчання до 5500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 15 літаків і вертольотів.
Від Збройних Сил України до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів.
Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою
технікою, до 5 літаків і вертольотів.
Від збройних сил інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради
миру» до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів.
Міжнародний центр миротворчості та безпеки (с. Старичі, ЯвоЗагальна чисельність учасників навчання до 1400 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
Командно-штабне навчанДо 14 діб, березень —
рівський р-н, Львівська обл.), визначені полігони Збройних Сил Від Збройних Сил України до 600 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
ня із залученням військ
грудень
України
Від Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
Від збройних сил інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради
миру» до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
Акваторія
Чорного
моря,
військові
аеродроми
та
полігони
ЗбройЗагальна чисельність учасників навчання до 3750 військовослужбовців з озброєнням і військовою техКомандно- штабне навчанДо 25 діб, березень —
них Сил України, посадкові майданчики: м. Очаків, о. Первомай- нікою, до 50 кораблів (катерів та суден), до 2 підводних човнів, до 40 літаків і вертольотів, до 100 одиня із залученням військ
грудень
ський, о. Зміїний, о. Тендрівська коса;
ниць колісної техніки.
Міжнародний аеропорт «Одеса» та Миколаївський міжнародний Від Збройних Сил України та інших військових формувань України до 1750 військовослужбовців з
аеропорт;
озброєнням і військовою технікою, до 35 кораблів (катерів та суден), до 30 літаків і вертольотів, до 50
235 міжвидовий центр підготовки підрозділів (с.Михайлівка,
одиниць колісної техніки.
Миколаївська обл.), Військово-морська база «Південь», причаВід Збройних Сил Сполучених Штатів Америки до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою
ли Одеського морського торговельного порту, морського порту технікою, до 5 кораблів, до 5 літаків і вертольотів, до 30 одиниць колісної техніки.
«Південний», військовий порт Очаків
Від збройних сил інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради
миру» до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів (катерів та суден), до 2 підводних човнів, до 5 літаків і вертольотів, до 20 одиниць колісної техніки.
Річка Дунай, гирло річки Дунай, акваторія Чорного моря
Загальна чисельність учасників навчання до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою техніТактичне навчання
До 10 діб, березень —
кою, до 18 кораблів (катерів та суден), до 4 літаків, до 4 вертольотів.
із залученням військ
грудень
Від Збройних Сил України до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів (катерів та суден), до 2 літаків, до 2 вертольотів.
Від Збройних Сил Румунії до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів (катерів та суден), до 2 літаків, до 2 вертольотів.
Військові аеродроми та полігони Збройних Сил України у Мико- Загальна чисельність учасників навчання до 600 військовослужбовців з озброєнням і військовою техніТактичне навчання
До 15 діб, березень —
лаївській обл., Київській обл., Житомирській обл., Хмельницькій кою, до 6 літаків, до 4 вертольотів.
із залученням військ
грудень
обл., Вінницькій обл.
Від Збройних Сил України до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків, до 4 вертольотів.
Від Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків.
Міжнародний
центр
миротворчості
та
безпеки
(с.
Старичі,
ЯвоЗагальна чисельність учасників навчання до 1600 військовослужбовців з озброєнням і військовою техніКомандно-штабне
До 14 діб, березень —
рівський р-н, Львівська обл.), визначені полігони та аеродроми
кою, до 8 літаків і вертольотів.
навчання із залученням
грудень
Збройних Сил України
Від Збройних Сил України до 800 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літавійськ
ків і вертольотів.
Від Збройних Сил Республіки Польща до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою,
до 3 літаків і вертольотів.
Від збройних сил інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради
миру» до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 3 літаків і вертольотів.
Акваторія Чорного моря, полігони Збройних Сил України, військо- Загальна чисельність учасників навчання до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою техніКомандно-штабне
До 45 діб:
ві аеродроми «Шкільний» (м. Одеса), «Кульбакіно» (м. Микола- кою, до 6 літаків і вертольотів.
навчання із залученням
1-й етап — до 15 діб,
їв), «Чорнобаївка» (м. Херсон), «Канатове» (м. Кропивницький), Від Збройних Сил України до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літавійськ
лютий — квітень;
«Озерне» (с. Озерне, Житомирська обл.), посадкові майданчиків і вертольотів.
2-й етап — до 15 діб,
ки о. Тендрівська коса, Міжнародний аеропорт «Одеса», Одесь- Від Збройних Сил Республіки Польща до 100 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою,
травень — червень;
кий
морський
торговельний
порт,
морський
порт
«Південний»,
до 2 літаків і вертольотів.
3-й етап — до 15 діб,
військовий порт м. Очаків (Миколаївська обл.), о. Зміїний, ІваВід збройних сил інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми «Партнерство заради
липень — грудень
но-Франківська обл., Чернівецька обл., Закарпатська обл., Львів- миру» до 100 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків і вертольотів.
ська обл.
Навчання поза межами України
Тактичне навчання
До 30 діб,
Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина,
Від Збройних Сил України до 100 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
січень — грудень
Турецька Республіка
Командно-штабне навчан- До 15 діб, лютий — грудень Угорщина
Від Збройних Сил України до 50 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
ня із залученням військ
Тактичне навчання
До 30 діб, лютий — грудень Федеративна Республіка Німеччина
Від Збройних Сил України до 250 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
із залученням військ
Тактичне навчання
До 10 діб, березень —
Річка Дунай, гирло річки Дунай, акваторія Чорного моря
Від Збройних Сил України до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораіз залученням військ
грудень
блів (катерів та суден), до 2 літаків, до 2 вертольотів.
Тактичне навчання
До 20 діб, лютий — грудень Грузія
Від Збройних Сил України до 150 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаіз залученням військ
ків, до 2 кораблів.
Тактичне, морське, пошу- До 10 діб, лютий — грудень Румунія, акваторія Чорного моря
Від Збройних Сил України до 50 військовослужбовців із спорядженням, 1 корабель.
ково-рятувальне навчання
Командно-штабне навчанДо 30 діб, березень —
Федеративна Республіка Німеччина
Від Збройних Сил України до 150 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, 1 літак.
ня із залученням військ
грудень
Командно-штабне навчанДо 30 діб, березень —
Республіка Польща, Угорщина, Республіка Північна Македонія,
Від Збройних Сил України до 150 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.
ня із залученням військ
грудень
Республіка Болгарія
Командно-штабне навчан- До 14 діб, січень — квітень Грузія
Від Збройних Сил України до 100 військовослужбовців з озброєнням та спорядженням.
ня із залученням військ
Командно-штабне навчан- До 14 діб, травень — грудень Литовська Республіка
Від Збройних Сил України до 100 військовослужбовців з озброєнням та спорядженням.
ня із залученням військ
Командно-штабне навчан- До 15 діб, лютий — грудень Балканський регіон (Румунія, Угорщина, Республіка Болгарія)
Від Збройних Сил України до 50 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 одиня із залученням військ
ниць колісної техніки, до 2 літаків.
Командно-штабне навчан- До 25 діб, січень — грудень Королівство Данія
Від Збройних Сил України до 50 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків.
ня із залученням військ
Тактичне навчання
До 14 діб, лютий — грудень Литовська Республіка
Від Збройних Сил України до 22 військовослужбовців з озброєнням і спеціальними засобами.
із залученням військ
Тактичне навчання
До 14 діб, лютий — грудень Республіка Болгарія
Від Збройних Сил України до 22 військовослужбовців з озброєнням і спеціальними засобами.
із залученням військ
Навчання з питань техніч- До 22 діб, лютий — грудень Республіка Польща
Від Збройних Сил України до 17 військовослужбовців з обладнанням.
ної взаємосумісності
телекомунікаційних
технологій та кібернетичної безпеки
Навчання з питань
До 14 діб, лютий — грудень Литовська Республіка
Від Збройних Сил України до 10 військовослужбовців з обладнанням.
кібернетичної безпеки
Тактичне навчання
До 35 діб, лютий — вересень Федеративна Республіка Німеччина
Від Збройних Сил України до 50 військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою.
(змагання)

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2021 р. № 77
Київ

Про затвердження переліку машин,
механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про охорону праці» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що
додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725
«Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65,
ст. 2240; 2012 р., № 81, ст. 3267; 2018 р., № 15, ст. 509) і від 26 жовтня 2011 р.
№ 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3077; 2016 р.,
№ 16, ст. 644; 2018 р., № 15, ст. 509; 2020 р., № 23, ст. 892) зміни, що додаються.
3. Установити, що декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними до внесення змін до таких декларацій.
4. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 77
ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Група А
1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки,
маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію
та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України,
2002 р., № 29, ст. 1357).
2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
3. Машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається
утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.
4. Технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем
промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.
5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:
1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник
України, 2019 р., № 9, ст. 325);
2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний
вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130).
6. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю
понад 0,1 МВт.
7. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські
конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників.
8. Устатковання напругою понад 1000 В.
9. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236).
Група Б
1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344),
що не зазначені у групі А.
2. Ковальсько-пресове устатковання.
3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.
4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.
6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2010 р.,
№ 1, ст. 26).
7. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням,
переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України,
2002 р., № 29, ст. 1357), але менша його граничного значення.
8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/
або експертного обстеження (технічне діагностування).
9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5
Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (Офіційний вісник
України, 2018 р., № 55, ст. 1921).
10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.
11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 77
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107
1. Пункт 49 переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або
видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.
№ 725, викласти в такій редакції:
«49. Виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у групі А
дозвіл».
додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, та/або експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі А переліку машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77
2. У Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107:
1) абзаци другий і третій пункту 6 викласти в такій редакції:
«роботодавцеві — на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А додатка 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвище-

ної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2021 р. № 77;
виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі — виробник або постачальник) — на застосування машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.»;
2) пункт 21 викласти в такій редакції:
«21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77,
здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за формою згідно з додатком 8.
Декларація подається роботодавцем не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки. Документи повертаються протягом п’яти робочих днів без розгляду у разі незаповнення полів, зазначення робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які не відповідають
вимогам, встановленим цим Порядком та переліком машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
3 лютого 2021 р. № 77.
Декларація подається роботодавцем або уповноваженою ним особою, надсилається поштою до адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.
Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній
основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.
Відмова в реєстрації декларації не допускається.
У разі зміни відомостей або виявлення суб’єктом господарювання помилки в поданій декларації суб’єкт господарювання в порядку, встановленому цим пунктом для
подання декларації, подає оновлену декларацію протягом семи робочих днів з дня
настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.»;
3) у додатках до Порядку:
додаток 2 викласти в такій редакції:
«Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 77)
ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки

14. Гранулювання доменного шлаку.
15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках
у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.
19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.
20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та
вентиляційних каналів.
22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із
скломасою.
24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.»;
додатки 3, 6 і 7 виключити;
додаток 8 викласти в такій редакції:
«Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 77)
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу

______________________________________________________________________

Група А
1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або
перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 »Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р.,
№ 29, ст. 1357).
2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових
матеріалів та їх знешкодження.
3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та
відкриті гірничі роботи.
5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
6. Виробництво піротехнічних виробів.
7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).
8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000
В, в зонах дії струму високої частоти.
10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей
із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану,
кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.
13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не
пов’язаних з видобутком корисних копалин.
15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.
16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.
18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.
19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.
20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.
22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі.
26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах,
виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.
27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів
гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна
геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.
29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних
споруд і гідровідвалів.
30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів
(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.
Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

______________________________________________________________________

Група Б
1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю,
переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
5. Водолазні роботи.
6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів
господарювання.
7. Сейсморозвідка.
8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.
10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.
12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового
контролю і сейсмопрогнозу.
13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Первинна
Оновлена до декларації
реєстраційний номер ____________
Відомості про роботодавця _____________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

______________________________________________________________________
адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, ким і коли виданий,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

______________________________________________________________________
податків, номер телефону, адреса електронної пошти)

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
за місцезнаходженням роботодавця _____________________________________
				

(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об’єкта _____________________________
					(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється _________________
______________________________________________________________________,
(регіон, область тощо)

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності —
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування»
______________________________________________________________________
(за наявності — найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

______________________________________________________________________
номер і дата видачі або «договір не вимагається»)

Я,__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

______________________________________________________________________,
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
______________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

______________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності)

______________________________________________________________________
які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів
______________________________________________________________________
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного
аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених
робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

__ ________ 20__ р.

_____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи — підприємця)

Декларація
зареєстрована
у
територіальному
___ _________ 20__ р. № ____________.
_________

органі

Держпраці

Примітка. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 73-р
Київ

Про призначення Шаповалова В. В.
заступником Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
Призначити Шаповалова Вячеслава Володимировича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 74-р
Київ

Про призначення Авраменко К. В.
державним секретарем Міністерства
аграрної політики та продовольства України
Призначити Авраменко Катерину Валентинівну державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України з 4 лютого 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2021 р. № 94
Київ

Про реалізацію експериментального проекту
щодо функціонування Національного центру
резервування державних інформаційних
ресурсів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо функціонування Національного центру резервування державних
інформаційних ресурсів.
2. Затвердити Порядок функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, що додається.
3. Установити, що забезпечення функціонування та розвитку Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів здійснюється Адміністрацією
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації за рахунок і в межах
видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Запровадити з 1 листопада 2021 р. функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.
5. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації:
затвердити у місячний строк перелік об’єктів Національного центру резервування
державних інформаційних ресурсів;
подати у тримісячний строк на затвердження Кабінету Міністрів України порядок
надання послуг Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів;
подати до 31 грудня 2022 р. Кабінету Міністрів України та Апарату Ради національної безпеки і оборони України звіт про реалізацію експериментального проекту щодо
функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, а також пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства за результатами його реалізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2021 р. № 94
ПОРЯДОК
функціонування Національного центру резервування
державних інформаційних ресурсів
1. Цей Порядок визначає механізм функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.
Національним центром резервування державних інформаційних ресурсів (далі —
Національний центр) є організована сукупність об’єктів, створених з метою забезпечення надійності та безперебійності роботи державних інформаційних ресурсів, кіберзахисту, зберігання державних електронних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів державних органів, військових формувань (крім Збройних Сил та Головного управління розвідки Міноборони), утворених відповідно до законів, підприємств,
установ та організацій.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
користувач — державні органи, військові формування (крім Збройних Сил та Головного управління розвідки Міноборони), утворені відповідно до законів, підприємства, установи та організації, у володінні або розпорядженні яких є державні електронні інформаційні ресурси;
об’єкти Національного центру — зовнішні майданчики, будівлі, приміщення із
встановленими інженерними системами забезпечення, що створюють загальний фізичний простір і технологічне середовище для розміщення програмно-апаратних
комплексів, електронних та інших засобів обробки інформації і забезпечують задану ступінь доступності (готовності) розміщеного обладнання в установленому режимі роботи;
резервна копія державних електронних інформаційних ресурсів — копія інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів, призначена для
відновлення інформації та відомостей у разі їх пошкодження або видалення;
сервіс кіберзахисту — сукупність програмно-технічних засобів, спрямованих на
запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування телекомунікаційних, технологічних систем.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації»,
«Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» і «Про
основні засади забезпечення кібербезпеки України».
3. Обробка персональних даних у Національному центрі, у тому числі їх зберігання, здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
4. Обробка інформації у Національному центрі здійснюється з дотриманням вимог
законодавства у сфері захисту інформації та кіберзахисту.
5. Основними завданнями Національного центру є:
1) забезпечення безперервності роботи державних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів державних органів, військових формувань (крім Збройних Сил та Головного управління розвідки Міноборони), утворених відповідно до законів, підприємств, установ та організацій;
2) забезпечення надійного функціонування серверного обладнання, системи зберігання даних, активного мережевого обладнання, архітектурно-технічних рішень
щодо резервування та дублювання інформаційних систем, постійно працюючої інженерної інфраструктури; здійснення обов’язкового контролю за статистичними даними роботи з фізичного захисту об’єктів, системи управління та моніторингу інформаційних систем, комплексу організаційних заходів;
3) забезпечення переваги в зменшенні часу доступу до інформації, збільшенні доступного для кожного користувача ресурсу для зберігання даних, збільшенні доступності даних для користувачів, відсутності витрат часу на резервне копіювання і відновлення даних, підвищенні захищеності системи від збоїв у роботі і унеможливлення втрати інформації.
6. До структури Національного центру входять:
єдині основний і резервний захищені центри обробки даних (дата-центри), призначені для обробки державних електронних інформаційних ресурсів;
єдині основний і резервний захищені центри обробки даних (дата-центри), призначені для збереження державних електронних інформаційних ресурсів.
7. Адміністрація Держспецзв’язку як суб’єкт Національного центру:
1) забезпечує функціонування Національного центру;
2) забезпечує розроблення і прийняття нормативно-правових та організаційнорозпорядчих актів щодо функціонування Національного центру;
3) забезпечує створення та розвиток Національного центру, зберігання даних та
захист інформації в Національному центрі;
4) проводить аналіз і здійснює контроль за якістю функціонування Національного центру;
5) розглядає пропозиції (зауваження) щодо функціонування Національного центру;
6) встановлює порядок доступу до об’єктів Національного центру і порядок взаємодії між суб’єктами Національного центру.
8. Державне підприємство «Українські спеціальні системи» є технічним адміністратором Національного центру і як суб’єкт Національного центру:
1) здійснює заходи щодо створення (побудови), модернізації, розвитку, адміністрування та забезпечення функціонування Національного центру, що передбачають:
технічне і технологічне супроводження Національного центру;
розроблення, створення (побудову), модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження програмного забезпечення Національного центру;
розроблення, створення (побудову), модернізацію, розвиток, впровадження та
супроводження програмного забезпечення інформаційної системи (платформи) для
побудови та ведення реєстрів;
придбання апаратних і програмних засобів, необхідних для функціонування Національного центру;
проведення моніторингу функціонування Національного центру, баз даних (довідників) та інформаційних ресурсів, підключених до нього;
розміщення та адміністрування державних інформаційних ресурсів користувачів;
надання користувачам в установленому порядку доступу до Національного центру;
розгляд пропозицій (зауважень) щодо функціонування Національного центру, а
також надання Адміністрації Держспецзв’язку відповідних пропозицій;
2) розміщує обладнання в телекомунікаційній шафі;
3) розміщує обладнання в телекомунікаційній шафі в загальному залі;
4) розміщує обладнання в телекомунікаційній шафі в екранованому залі;
5) розміщує обладнання в телекомунікаційній шафі в окремому екранованому залі;

6) забезпечує доступ до захищених вузлів Інтернету та систем обробки та збереження електронних державних інформаційних ресурсів;
7) надає окремий фізичний сервер в оренду;
8) надає динамічно розподілювані ресурси, які можуть бути оперативно надані користувачу і вивільнені через глобальну та локальні мережі передачі даних;
9) використовує динамічно розподілювані ресурси, які можуть
бути оперативно надані користувачу і вивільнені через глобальну та локальні мережі передачі
даних, для самостійного управління ресурсами обробки, зберігання, мережами та іншими обчислювальними ресурсами;
10) використовує прикладне програмне забезпечення динамічно розподілюваних
ресурсів, які можуть бути оперативно надані користувачу і вивільнені через глобальну та локальні мережі передачі даних;
11) використовує такі технічні та програмні засоби, як операційні системи, системи управління базами даних, програмне забезпечення, засоби створення і тестування програмного забезпечення та/або інформаційних систем;
12) забезпечує функціонування та розвиток єдиних основного та резервного захищених центрів обробки даних (дата-центрів), призначених для обробки державних електронних інформаційних ресурсів, резервного копіювання державних електронних інформаційних ресурсів;
13) здійснює за дорученням Адміністрації Держспецзв’язку інші заходи щодо
функціонування Національного центру.
9. Державний центр кіберзахисту є адміністратором безпеки Національного центру і як суб’єкт Національного центру:
1) забезпечує впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту Національного центру;
2) забезпечує створення та функціонування складових частин системи захищеного доступу державних органів до Інтернету, в тому числі побудову системи активного кіберзахисту у частині забезпечення відповідними технологічними можливостями захисту телекомунікаційних систем державних органів, підприємств, установ
та організацій;
3) забезпечує побудову сервісів кіберзахисту на базі динамічно розподілюваних та
налаштовуваних ресурсів, які можуть бути оперативно надані користувачу і вивільнені через глобальну та локальні мережі передачі даних;
4) забезпечує створення центрів очищення трафіку та протидії кібератакам
(DDoSатаки);
5) проводить оцінку стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах Національного центру;
6) виявляє вразливості і реагує на кіберінциденти та кібератаки щодо об’єктів кіберзахисту Національного центру;
7) забезпечує експлуатацію, функціонування, налаштування програмних, програмно-апаратних та апаратних засобів кіберзахисту Національного центру;
8) забезпечує захист даних від несанкціонованого втручання в роботу Національного центру, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення;
9) забезпечує функціонування та розвиток єдиних основного та резервного захищених центрів обробки даних (дата-центрів), призначених для збереження державних електронних інформаційних ресурсів, резервного копіювання державних електронних інформаційних ресурсів;
10) забезпечує захист від несанкціонованого втручання в роботу складових частин
структури Національного центру та захист персональних даних;
11) здійснює післяаварійне відновлення інформаційних ресурсів, використання
динамічно розподілюваних ресурсів, які можуть бути оперативно надані користувачу
Національного центру і вивільнені через глобальну та локальні мережі передачі даних, і локальної інфраструктури;
12) здійснює архівування резервних копій державних електронних інформаційних ресурсів;
13) інформує щотижня Національний координаційний центр кібербезпеки Ради
національної безпеки і оборони України про виявлені у ході реалізації експериментального проекту вразливості і недоліки функціонування Національного центру;
14) здійснює за дорученням Адміністрації Держспецзв’язку інші заходи щодо
функціонування Національного центру.
10. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, казенне підприємство
«Укрспецзв’язок» є операторами Національного центру і як суб’єкти Національного центру забезпечують:
1) створення (побудову), розвиток, модернізацію об’єктів Національного центру з
урахуванням технологічності, масштабності адміністративної інфраструктури, енергетичної безпеки, ефективності, надійності конструкцій, системи безпеки та контролю доступу до робіт з його побудови;
2) роботу телекомунікаційних мереж та інших систем, необхідних для функціонування об’єктів Національного центру;
3) доступ посадових осіб суб’єктів Національного центру до об’єктів Національного центру;
4) організацію та обслуговування системи контролю доступу до об’єктів Національного центру відповідно до встановлених законодавством вимог;
5) надання ресурсів телекомунікаційних мереж відповідно до встановлених законодавством вимог;
6) побудову та обслуговування системи цілодобового відеоспостереження за приміщеннями Національного центру відповідно до встановлених законодавством вимог;
7) організацію та обслуговування системи резервного електропостачання;
8) побудову та обслуговування системи кондиціювання відповідно до встановлених законодавством вимог;
9) розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої автоматики відповідно до встановлених законодавством вимог;
10) здійснення за дорученням Адміністрації Держспецзв’язку інших заходів щодо
функціонування Національного центру.
11. Витрати операторів Національного центру на забезпечення функціонування
об’єктів Національного центру та їх утримання відшкодовуються технічним адміністратором Національного центру.
12. Видатки на створення та розвиток Національного центру, а також відшкодування витрат технічного адміністратора Національного центру та адміністратора безпеки Національного центру на забезпечення належного функціонування Національного центру здійснюються за рахунок і в межах видатків, передбачених Адміністрації
Держспецзв’язку у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2021 р. № 95
Київ

Деякі питання державної реєстрації вакцин
або інших медичних імунобіологічних
препаратів для специфічної профілактики
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
під зобов’язання для екстреного
медичного застосування
Відповідно до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного
медичного застосування, що додається.
2. Установити, що:
питання відповідальності виробників вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що постачаються в рамках механізму COVAX, а також вимоги до текстів інструкцій про застосування таких вакцин та
маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок таких вакцин регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX. Проведення
експертної оцінки співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність під час державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для
екстреного медичного застосування, які плануються до постачання в Україну за механізмом COVAX, здійснюється державним підприємством «Державний експертний
центр Міністерства охорони здоров’я України» на безоплатній основі;
реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором, забороняється.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2021 р. № 95
ПОРЯДОК
державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів
для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного
застосування
1. Цей Порядок встановлює механізм проведення державної реєстрації вакцин або
інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати), під зобов’язання для екстреного
медичного застосування (далі — державна реєстрація лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування).
2. Державна реєстрація лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) для екстреного застосування здійснюється МОЗ на підставі заяви та вмотивованого висновку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі — Центр) за результатами експертної оцінки
співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) на їх автентичність з урахуванням певних зобов’язань.
МОЗ здійснює державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування за відсутності вичерпних клінічних
даних щодо безпеки та ефективності лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), що застосовується для профілактики, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але
у разі виконання таких вимог:
відома та потенційна користь вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів у разі їх використання для профілактики гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні
ризики використання таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів;
заявник — юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — заявник), зобов’язана надати Центу вичерпні
дані після завершення відповідних клінічних досліджень.
3. У заяві про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) під зобов’язання для екстреного медичного застосування (далі
— заява про державну реєстрацію для екстреного застосування), складеній за формою, наведеною у додатку 1, яку подає до МОЗ заявник, зазначаються зобов’язання
заявника щодо:
проведення постреєстраційних досліджень з безпеки за наявності ризиків щодо
зареєстрованого для екстреного застосування лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату);
проведення постреєстраційних досліджень з ефективності у разі, коли розуміння
захворювання або клінічної методології вказує на необхідність суттєвого перегляду
попередніх оцінок щодо ефективності.
4. До заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування до Центру додаються:
1) документ, що підтверджує рішення про надання дозволу на екстрене застосування або про реєстрацію за певної умови у відповідній країні чи реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (або інше ідентичне за суттю
рішення відповідно до застосовуваного законодавства Сполучених Штатів Америки,
Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської
Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу) на дату подання заяви про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування, засвідчений підписом заявника або уповноваженого ним представника;
2) звіт про оцінку лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату),
складений регуляторним органом країни, в якій лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) зареєстрований (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування робиться відповідна відмітка);
3) документ з оцінки та управління ризиками, затверджений рішенням про надання дозволу на екстрене застосування або про реєстрацію за певної умови у відповідній країні компетентним органом Європейського Союзу (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у разі відсутності
такого документа у заяві про державну реєстрацію для екстреного застосування робиться відповідна відмітка);
4) інструкція про застосування лікарського засобу (медичного імунобіологічного
препарату), викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної);
5) коротка характеристика лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної) (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни;
у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію для екстреного
застосування робиться відповідна відмітка);
6) графічне зображення макета (макетів) упаковки та текст (тексти) маркування
первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату). Для цілей державної реєстрації для екстреного застосування заявник має право подати одночасно кілька таких макетів і текстів маркувань
для забезпечення можливості максимально оперативного постачання в упаковці та з
маркуванням, наявним на момент постачання;
7) переклади тексту (текстів) маркування первинної та вторинної (за наявності)
упаковок лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), інструкції про
застосування, короткої характеристики державною мовою, засвідчені підписом заявника або уповноваженого ним представника;
8) письмове зобов’язання виробника виробляти відповідний лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат), зареєстрований в Україні для екстреного застосування, для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві цього лікарського засобу (медичного імунобіологічного
препарату) для використання у відповідній країні реєстрації (Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії);
9) засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність умов виробництва
лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), поданого на державну реєстрацію для екстреного застосування, вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, виданого Держлікслужбою, або рішення Держлікслужби про визнання результатів інспектування на відповідність вимогам належної виробничої практики, проведеного національним компетентним органом країни-виробника, що видається у порядку, встановленому МОЗ, за умови, що виробництво лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) здійснюється з додержанням вимог належної виробничої практики.
З метою надання можливості здійснення належної експертної оцінки співвідношення «користь/ризик» лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) під час проведення державної реєстрації для екстреного застосування заявник
може надати інші реєстраційні матеріали, що були підставою для отримання дозволу на екстрене застосування такого лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), наданого компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої
Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної
Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу, або для перекваліфікації його Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Такі матеріали можуть включати посилання на відповідні вебсайти зазначених регуляторних органів та/або веб-сайти організацій, які здійснюють
узагальнення даних щодо доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів, у
тому числі вакцин для профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Додатки до заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування можуть
подаватися Центру на розсуд заявника в паперовій або електронній формі.
Реєстраційні матеріали подаються Центру українською або англійською мовою
на вибір заявника. Якщо матеріали подаються іншою мовою, на запит Центру заявник або представник заявника повинен надати їх переклад українською або англійською мовою.
5. Після отримання заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування
МОЗ протягом одного робочого дня надсилає Центру копію заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування.
6. Центр протягом п’яти робочих днів з моменту отримання листа- направлення
МОЗ та отримання від заявника матеріалів, визначених пунктом 4 цього Порядку,
здійснює експертну оцінку співвідношення «користь/ризик» лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) та проводить перевірку реєстраційних матеріалів на їх автентичність з метою державної реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування. За результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик» та проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність Центр складає вмотивований висновок за формою,
наведеною у додатку 2 (далі — висновок щодо реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування), та надсилає його
МОЗ разом із перевіреними автентичними перекладами тексту (текстів) маркування
первинної та вторинної (за наявності) упаковок, інструкції про застосування, короткої характеристики (за наявності) державною мовою лікарського засобу (медичного
імунобіологічного препарату).
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ДОКУМЕНТИ
7. МОЗ на підставі висновку щодо реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування, підготовленого Центром, у
строк, що не перевищує трьох робочих днів, приймає рішення про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування або про відмову в такій реєстрації. Рішенням про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування затверджується інструкція для медичного застосування, а також лікарському
засобу (медичному імунобіологічному препарату) присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України. У Державному реєстрі лікарських засобів України лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат), зареєстрований згідно з вимогами цього Порядку, позначається позначкою «лікарський засіб для екстреного застосування».
8. Факт державної реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного
препарату) для екстреного застосування засвідчується реєстраційним посвідченням
за формою, наведеною у додатку 3. Реєстраційне посвідчення видається строком на
один рік. Строк дії реєстраційного посвідчення може бути продовжений щороку ще
на один рік за умови відсутності інформації Центру щодо надходження даних про
виявлене негативне співвідношення «користь/ризик» та даних фармаконагляду, що
свідчать про виявлені шкідливі властивості. Загальний строк дії реєстраційного посвідчення не може перевищувати строку дії дозволу на екстрене застосування, наданого компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки,
Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу на такий лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат).
Реєстраційне посвідчення може містити покладені на власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) зобов’язання
щодо:
проведення постреєстраційних досліджень з безпеки за наявності ризиків щодо
зареєстрованого для екстреного медичного застосування лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату);
проведення постреєстраційних досліджень з ефективності у разі, коли розуміння
захворювання або клінічної методології вказує на необхідність суттєвого перегляду
попередніх оцінок щодо ефективності.
9. У державній реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування може бути відмовлено виключно у разі: неподання відповідних матеріалів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, або подання
їх у неповному обсязі, або виявлення розбіжностей у поданих матеріалах, що впливають на ефективність, безпеку та якість лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), або виявлення неавтентичності перекладу тексту (текстів) маркування упаковки (упаковок), інструкції про застосування або короткої характеристики (за наявності).
У разі коли заявник зареєстрованого за цим Порядком лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) не виконує зобов’язань, визначених у пункті
8 цього Порядку, — державна реєстрація такого лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) припиняється МОЗ до строку закінчення дії виданого реєстраційного посвідчення.
10. Внесення змін до реєстраційних матеріалів здійснюється у Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення
змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженому МОЗ, на підставі рішення, прийнятого тим самим компетентним органом
Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії,
Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного
законодавства країни чи Європейського Союзу, яке було подане під час проведення
процедури державної реєстрації для екстреного застосування.
11. Протягом дії реєстраційного посвідчення заявник зобов’язаний:
повідомляти Центру про побічні реакції на лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) в порядку та у строки, встановлені Порядком здійснення фармаконагляду, затвердженим МОЗ;
надавати Центру інформацію про завершені клінічні дослідження, у тому числі їх
результати, що повинні бути підставою для експертної оцінки співвідношення «користь/ризик».
Додаток 1
до Порядку
ЗАЯВА
про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного
препарату) під зобов’язання для екстреного медичного застосування
Дата подання заяви
«____» ____________ 20___ р.

№ ________________

Я подаю заяву про державну реєстрацію в Україні лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування відповідно до статті 92
Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 8
лютого 2021 р. № 95 «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для
екстреного медичного застосування»
Лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)
для екстреного застосування
Назва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Торговельна назва ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Діюча речовина _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Форма випуску _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Упаковка:
первинна ______________________________________________________________
вторинна ______________________________________________________________
Дозвіл на екстрене застосування, наданий компетентним органом Сполучених
Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії,
Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою
компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни щодо надання дозволу чи Європейського Союзу, або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (необхідне підкреслити)
______________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер дозволу (за наявності) та веб-сайт відповідного

______________________________________________________________________
регуляторного органу, де розміщена інформація про виданий дозвіл)

Заявник (власник реєстраційного посвідчення) (для вітчизняних заявників —
українською, для іноземних — українською та англійською мовами)
Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
фізичної особи — підприємця _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи — підприємця ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Номер телефону/телефаксу ____________________________________________
Адреса електронної пошти ______________________________________________
Керівник юридичної особи _____________________________________________
______________________________________________________________________
Виробник (для вітчизняних виробників — українською, для іноземних — українською та англійською мовами)
Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
фізичної особи — підприємця ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адреса місця провадження діяльності ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Номер телефону/телефаксу ____________________________________________
Адреса електронної пошти ______________________________________________
Керівник юридичної особи _____________________________________________
______________________________________________________________________
Розробник лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного медичного застосування (для вітчизняних виробників — українською, для
іноземних — українською та англійською мовами)

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
фізичної особи — підприємця ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адреса місця провадження діяльності ____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Номер телефону/телефаксу ____________________________________________
Адреса електронної пошти______________________________________________
Керівник юридичної особи _____________________________________________
______________________________________________________________________
Якісний і кількісний склад лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) (діючі та допоміжні речовини)
Діюча речовина зазначається окремо від допоміжних
Назва речовини*

Кількість на одиницю
лікарської форми**

____________

* Зазначається тільки одна назва в такому порядку: міжнародна непатентована назва (МНН),
Державна Фармакопея України, Європейська фармакопея, загальноприйнята назва, наукова (хімічна) назва.
Назва діючої речовини зазначається за її рекомендованою МНН з указанням солей або гідратної форми, якщо необхідно.
** В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори.

Показання до застосування та протипоказання (зазначаються коротко основні показання та протипоказання) (якщо наявні характеристики даного лікарського засобу є недостатніми, — зазначити) __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Сила дії (дозування) ___________________________________________________
Спосіб застосування __________________________________________________
Умови відпуску:
� за рецептом
� тільки в умовах стаціонару
Строк та умови зберігання ______________________________________________
______________________________________________________________________
Дані щодо наявності дозволу на екстрене застосування (або реєстрації) лікарського засобу в інших країнах (зазначається у разі наявності дозволів, виданих кількома
компетентними органами визначених країн)
Назва країни та регуляторного
органу, що надав дозвіл на екстрене
застосування

Номер та дата надання дозволу
на екстрене застосування
та посилання на веб-сайт відповідного
регуляторного органу

Наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень, в тому числі фармацевтичні дані, та
отримані результати містять в сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі
дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що
лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) може бути ефективним для
профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Інформація, яка підтверджує, що відома та потенційна користь лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) у разі його використання для профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, переважає відомі та потенційні ризики використання такого лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Пропозиції щодо граничного строку для виконання зобов’язань _______________
______________________________________________________________________
Даною заявою підтверджується, що всі наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень; окремих фаз клінічних випробувань/досліджень та
отримані результати містять у сукупності науково обгрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, дають змогу вважати, що
даний лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) може бути ефективним для профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та його відома та потенційна користь у разі використання для
профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його використання.
Перелік документів та матеріалів, що додаються
до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу
(медичного імунобіологічного препарату) під зобов’язання
для екстреного медичного застосування
1. Документ, що підтверджує рішення про надання дозволу
на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови
у відповідній країні або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (або інше ідентичне
за суттю рішення відповідно до застосовуваного законодавства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської
Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу) на дату подання заяви про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування, засвідчений підписом заявника або уповноваженого ним представника
2. Звіт про оцінку вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату, складений регуляторним органом
країни, в якій вакцина або інший медичний імунобіологічний препарат зареєстрований (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної
країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування робиться
відповідна відмітка)
3. Документ з оцінки та управління ризиками, затверджений рішенням про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні
або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у
разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного
препарату) для екстреного застосування робиться відповідна відмітка)
4. Інструкція про застосування, викладена мовою оригіналу
(мовою, відмінною від державної)
5. Коротка характеристика, викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної) (за наявності, що такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної
країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування робиться
відповідна відмітка)

Відмітка
про наявність

6. Графічне зображення макета (макетів) упаковки та текст
(тексти) маркування первинної та вторинної (за наявності)
упаковок. Для цілей державної реєстрації для екстреного застосування заявник має право подати одночасно кілька таких макетів і текстів маркувань для забезпечення можливості максимально оперативного постачання в упаковці та із
маркуванням, наявним на момент постачання
7. Переклади тексту (текстів) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), інструкції про застосування, короткої характеристики державною мовою, засвідчені підписом заявника або уповноваженого ним представника
8. Письмове зобов’язання виробника виробляти відповідний лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)
для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві цього препарату
для використання у відповідній країні реєстрації (Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної
Республіки, Індії)
9. Засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність
умов виробництва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), поданого на реєстрацію для екстреного застосування, вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, виданого Держлікслужбою, або рішення Держлікслужби про визнання результатів інспектування на відповідність вимогам належної виробничої практики, проведеного національним компетентним органом країни-виробника,
що видається у порядку, встановленому МОЗ, за умови, що
виробництво лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) здійснюється з додержанням вимог належної виробничої практики
Від імені заявника

_____________________________________
(підпис)
_____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
_____________________________________
(посада)

Додаток 2
до Порядку
ВИСНОВОК
за результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик» та перевірки
реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб (медичний
імунобіологічний препарат) під зобов’язання для екстреного медичного
застосування
За результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик» (за наявними
даними) та перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність, доданих до заяви
про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування:
назва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
лікарська форма, сила дії (дозування) _______________________________________
______________________________________________________________________
упаковка:
первинна ______________________________________________________________
вторинна (за наявності) __________________________________________________
Заявник (власник реєстраційного посвідчення) _______________________________
Виробник лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)
______________________________________________________________________
Дозвіл на екстрене застосування, наданий компетентним органом Сполучених Штатів
Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни щодо надання дозволу чи Європейського Союзу, або Всесвітньою організацією охорони здоров’я
(необхідне підкреслити) __________________________________________________
(ідентифікаційний номер дозволу (за наявності) та веб-сайт відповідного

______________________________________________________________________
регуляторного органу, де розміщена інформація про виданий дозвіл)

Розробник лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)
______________________________________________________________________
встановлено:
для лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату),
який подається на державну реєстрацію для екстреного застосування
Відома та потенційна користь лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) у разі використання для профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його використання
� так � ні
Наявність зобов’язань заявника надати вичерпні дані після завершення відповідних досліджень:
щодо проведення постреєстраційних досліджень з безпеки за наявності ризиків
стосовно зареєстрованого для екстреного застосування лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)
� так � ні
щодо проведення постреєстраційних досліджень з ефективності у разі, коли розуміння захворювання або клінічної методології вказує на необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок щодо ефективності
� так � ні
Наявність документа, що підтверджує рішення про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (або інше ідентичне за суттю рішення відповідно до застосовуваного законодавства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу) на дату подання заяви про
державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)
для екстреного застосування, засвідченого підписом заявника або уповноваженого
ним представника
� так � ні
Наявність звіту про оцінку лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), складеного регуляторним органом країни, в якій лікарський засіб (медичний
імунобіологічний препарат) зареєстрований (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни)
� так � ні
Наявність документа з оцінки та управління ризиками, затвердженого рішенням
про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у
відповідній країні компетентним органом Європейського Союзу (за наявності, якщо
такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни)
� так � ні
Наявність інструкції про застосування лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), викладеної мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної)
� так � ні
Наявність короткої характеристики лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), викладеної мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної)
(за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни)
� так � ні
Наявність графічного зображення макета (макетів) упаковки та тексту (текстів)
маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)
� так � ні
Наявність перекладів тексту (текстів) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), інструкції про застосування, короткої характеристики (за наявності) державною мовою, засвідчених підписом заявника або уповноваженого ним представника
� так � ні
Наявність письмового зобов’язання виробника виробляти відповідний лікарський
засіб (медичний імунобіологічний препарат), зареєстрований в Україні для екстреного застосування, для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що
застосовуються у виробництві цього лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для використання у відповідній країні (Сполучених Штатів Америки,
Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської
Народної Республіки, Індії)
� так � ні
Наявність засвідченої копії документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), поданого на реєстрацію для екстреного застосування, вимогам до виробництва лікарських засо-
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бів в Україні, виданого Держлікслужбою, або рішення Держлікслужби про визнання
результатів інспектування на відповідність вимогам належної виробничої практики,
проведеного національним компетентним органом країни-виробника, що видається
у порядку, встановленому МОЗ, за умови, що виробництво лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) здійснюється з додержанням вимог належної
виробничої практики
� так � ні
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК
Усі матеріали наявні
У разі «ні» зазначити відсутні матеріали
Наявність перекладу державною мовою, автентичність
якого підтверджена заявником або уповноваженим ним
представником, тексту маркування упаковки, інструкції
про застосування або інформації про застосування лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату),
поданого на реєстрацію для екстреного застосування, затвердженої відповідно до нормативних вимог країни заявника/виробника або країни, регуляторний орган якої надав
дозвіл на екстрене застосування
Відома та потенційна користь лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), поданого на реєстрацію для екстреного застосування, у разі його використання для профілактики гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його; якщо «ні», зазначити, яка інформація є невідповідною
Матеріали на лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) для екстреного застосування, перевірені
щодо співвідношення «користь/ризик» та щодо їх автентичності, дають змогу прийняти рішення про державну реєстрацію такого лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного застосування з урахуванням певних зобов’язань
Від імені державного підприємства «Державний
експертний центр Міністерства охорони здоров’я
України»

� так

� ні

� так

� ні

� так

� ні

� так

� ні

_____________________________________________
(підпис уповноваженої особи)
_____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
уповноваженої особи)
_____________________________________________
(посада уповноваженої особи)

«___»____________ 20__ р.
Додаток 3
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
м. Київ
Реєстраційне посвідчення
на лікарський засіб (медичний імунобіологічний
препарат) для екстреного медичного застосування

№___________
Рішення про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) з метою екстреного застосування затверджене наказом МОЗ від
_______ 20___ №_____.
Згідно із статтею 92 Закону України «Про лікарські засоби» та постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 95 «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування» лікарський засіб
(медичний імунобіологічний препарат) ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
зареєстровано в Україні строком на один рік з можливістю продовження на
один рік/п’ять років за умови виконання певних зобов’язань.
Строк дії реєстраційного посвідчення на території України до ______ року.
Лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) зареєстрований з метою
екстреного застосування під зобов’язання:
проведення постреєстраційних досліджень з безпеки (за наявності ризиків)/проведення постреєстраційних досліджень з ефективності (якщо розуміння захворювання або клінічної методології вказує на необхідність суттєвого перегляду попередніх
оцінок щодо ефективності).
Граничний строк виконання зобов’язань до _____________ року.
Заявник та його місцезнаходження ______________________________________
Реєстраційне посвідчення оформлене ______ 20___.
Інформація
про лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)
Назва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) ____________
______________________________________________________________________
Лікарська форма, дозування ____________________________________________
______________________________________________________________________
Шлях введення _______________________________________________________
Код АТХ _____________________________________________________________
Показання для готового лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) (наявні характеристики даного лікарського засобу є недостатніми) __________
______________________________________________________________________
Вид, розмір та комплектність упаковки ___________________________________
______________________________________________________________________
Строк придатності ____________________________________________________
Виробник лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) _________
______________________________________________________________________
ВИСНОВКИ
про якісний та кількісний склад лікарського засобу
(медичного імунобіологічного препарату)
1. Назва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), лікарська
форма, дозування _______________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Якісний та кількісний склад лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату):
діючі речовини _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
допоміжні речовини ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
(посада особи, яка підписала
реєстраційне посвідчення)

________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2021 р. № 86
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. № 305
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305
«Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 476; 2009 р., № 82, ст. 2772; 2011 р., № 92, ст. 3337;
2014 р., № 10, ст. 331; 2015 р., № 62, ст. 2022) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2003 р. № 305
1. У назві та пункті 1 постанови слова «дошкільний навчальний заклад» замінити
словами «заклад дошкільної освіти».
2. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. № 305
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86)
ПОЛОЖЕННЯ
про заклад дошкільної освіти
Загальна частина
1. Це Положення визначає основні засади діяльності закладів дошкільної освіти
(крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту».
3. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями (розпорядженнями) засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи), цим Положенням та власними установчими документами.
4. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою та діє на підставі власних установчих документів, які розробляються та затверджуються засновником (засновниками) відповідно до законодавства та цього Положення.
Статус, організаційно-правова форма, тип закладу дошкільної освіти визначаються засновником (засновниками) і зазначаються в установчих документах закладу дошкільної освіти.
Фізична особа — підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у
сфері дошкільної освіти, мають передбачені законом права та обов’язки закладу дошкільної освіти (крім тих, що можуть мати винятково юридичні особи) та діють на
підставі власних положень про них.
5. Заклад дошкільної освіти, інший суб’єкт освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти провадить свою діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.
6. Типи закладів дошкільної освіти:
1) дитячий садок — заклад дошкільної освіти для дітей віком від трьох до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від трьох до семи (восьми) років), де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно
до вимог Базового компонента дошкільної освіти, у складі якого на підставі письмового звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні групи;
2) ясла — заклад дошкільної освіти для дітей віком від одного до трьох років, де
забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог
Базового компонента дошкільної освіти;
3) ясла-садок — заклад дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від одного до семи (восьми) років), де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, у складі якого на підставі письмового звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні групи;
4) ясла-садок комбінованого типу — заклад дошкільної освіти для дітей віком
від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами —
від одного до семи (восьми) років), у складі якого можуть бути утворені групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких
забезпечується дошкільна освіта відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;
5) ясла-садок компенсуючого типу — заклад дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до семи (восьми) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, оздоровлення, виховання та навчання з урахуванням особливих освітніх потреб таких дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Зазначені заклади поділяються на спеціальні та санаторні;
6) ясла-садок сімейного типу — заклад дошкільної освіти для дітей віком від двох
місяців до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від
двох місяців до семи (восьми) років), які перебувають у родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
7) центр розвитку дитини — заклад дошкільної освіти, в якому забезпечуються
фізичний, розумовий, психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші заклади освіти чи виховуються вдома.
7. Утворення, реорганізація, ліквідація або перепрофілювання (зміна типу) закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.
Зарахування до закладу дошкільної освіти,
переведення та відрахування
8. Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти
здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.
Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.
9. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими
формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.
Для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу
дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:
копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю»;
копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
10. Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:
1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу
дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають
дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.
Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування
на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких
подано в установленому порядку заяви про зарахування.
11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини
повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).
Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти впродовж десяти
робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.
Переведення вихованця із державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на
підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).
12. За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:
у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
у разі карантину в закладі дошкільної освіти;
на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.
Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з
батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
13. Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної
освіти може здійснюватися:
1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами — повних восьми років), що передбачає його
відрахування до 31 серпня поточного року;
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців
підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний
письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних
днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.
У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої
освіти відрахування з державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути
отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або
за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.
14. Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних закладів дошкільної освіти визначається їх засновником (засновниками).
Структура та організація діяльності закладу дошкільної освіти
15. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
Заклади дошкільної освіти можуть мати у своєму складі групи, між якими вихованці розподіляються за віковими (одновіковими, різновіковими) та/або сімейними
(родинними) ознаками відповідно до рішення керівника закладу дошкільної освіти.
Формування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування
в ній вихованців, які перебувають між собою в сімейних (родинних) стосунках незалежно від ступеня їх споріднення.
Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена
відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у
закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.
Засновник (засновники) закладу дошкільної освіти може (можуть) встановлювати граничну чисельність вихованців у групі меншу, ніж визначено нормативами наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти.
16. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Різновікові групи можуть утворюватися для дітей раннього (від одного до трьох років) та дошкільного (від трьох до шести (семи) років (для
дітей з особливими освітніми потребами — від трьох до семи (восьми) років) віку.
Група з цілодобовим перебуванням забезпечує (з понеділка до п’ятниці) цілодобове перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці.
До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від трьох років, до
груп з короткотривалим перебуванням — діти віком від одного року.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
17. У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51,
ст. 1735).
18. Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян заклади дошкільної
освіти можуть функціонувати протягом року або сезонно (неповний календарний рік,
але не менш як три місяці на рік).
Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється його засновником (засновниками) відповідно до законодавства. Режим роботи закладу дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціального та/або санаторного) та санаторних, спеціальних, інклюзивних груп встановлюється з урахуванням проведення корекційно-розвиткових занять.
19. За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у закладі дошкільної освіти дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало, можуть утворюватися окремі групи. У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
20. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, обліковуються у такому закладі.
21. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів згідно з додатками 1, 2, 3 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47,
ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896; 2020 р., № 20, ст. 763), Порядком надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком
на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518), постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (Офіційний вісник України,
2002 р., № 35, ст. 1650), спільним наказом МОН та МОЗ щодо організації харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах та іншими нормативно-правовими актами,
що регулюють питання організації харчування у закладах освіти.
Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
22. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату такого
закладу або відповідного закладу охорони здоров’я, відповідно до Порядку медич-
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ДОКУМЕНТИ
ного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826 (Офіційний вісник
України, 2002 р., № 25, ст. 1203).
Медичні працівники закладів дошкільної освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших
законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у
разі показань).
23. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів.
24. Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи у закладах дошкільної освіти компенсуючого та комбінованого типів, у складі яких функціонують спеціальні та санаторні групи, а також в інклюзивних групах облаштовуються відповідні кабінети та приміщення.
25. Заклади дошкільної освіти можуть здійснювати міжнародне співробітництво у
сфері дошкільної освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Освітній процес у закладі дошкільної освіти
26. У закладі дошкільної освіти освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.
27. Заклади дошкільної освіти для формування освітніх програм закладу можуть
використовувати освітні програми, рекомендовані МОН.
Рішення про обрання та використання освітньої програми закладом дошкільної
освіти схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.
Кожна освітня програма повинна передбачати набуття дитиною компетентностей,
визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей вихованців
заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
28. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового
компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ.
29. Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
30. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51,
ст. 1735).
31. На основі освітньої програми педагогічна рада закладу дошкільної освіти визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію
освітнього процесу. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його керівником.
32. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником закладу дошкільної освіти до початку навчального року.
33. Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб
на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.
Учасники освітнього процесу
34. Учасники освітнього процесу визначені статтею 27 Закону України «Про дошкільну освіту».
35. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються згідно із законодавством.
36. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у партнерстві з батьками
або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне
освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та цього Положення.
Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у
заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється.
37. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної
освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.
38. Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.
39. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
40. До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо забезпечують медичний супровід в закладі дошкільної освіти, належить:
моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;
медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
режимів;
проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.
Управління закладом дошкільної освіти
41. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник.
Керівника державного (комунального) закладу дошкільної освіти призначає на
посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа).
Керівник приватного (корпоративного) закладу дошкільної освіти призначається
на посаду засновником (засновниками) відповідно до установчих документів закладу освіти.
Керівник дошкільного підрозділу закладу освіти призначається керівником такого
закладу освіти відповідно до законодавства.
42. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином
України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту (для керівників державних і комунальних закладів дошкільної освіти — вищу педагогічну освіту), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
43. Керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність
закладу освіти.
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу дошкільної освіти визначаються законом та установчими документами закладу дошкільної
освіти.
Керівник закладу дошкільної освіти:
організовує діяльність закладу дошкільної освіти;
вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за
діяльністю закладу дошкільної освіти;
сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу дошкільної
освіти;
забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами
закладу дошкільної освіти.
44. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами відповідного закладу. Керівник закладу дошкільної освіти є головою педагогічної ради.
45. Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від
підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Для закладів дошкільної освіти з однією — двома групами може утворюватися одна педагогічна рада на кілька закладів.
До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні
працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні
особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.
46. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:
схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;
визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку
їх творчої ініціативи;
затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення
учасників освітнього процесу;
розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників
освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та
проведення громадської акредитації закладу;
розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
47. У закладі дошкільної освіти можуть діяти органи самоврядування працівників
такого закладу, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
Повноваження, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та
установчими документами закладу дошкільної освіти.
48. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.
Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база
закладу дошкільної освіти
49. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
50. Заклад дошкільної освіти фінансується з джерел, визначених відповідно до
законодавства.
51. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених законодавством.
Об’єкти та майно державних і комунальних закладів дошкільної освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами
освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості
користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства.
Державні та комунальні заклади дошкільної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник (засновники) відповідних закладів дошкільної освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
52. Штатні розписи державних (комунальних) закладів дошкільної освіти встановлюються відповідно до законодавства на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.
53. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів засновника закладу та інших джерел, не заборонених законодавством.
54. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше.
55. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються МОН.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 75-р
Київ

Про погодження призначення Двойноса В. А.
виконуючим обов’язки директора
державного підприємства
«Укрхімтрансаміак»
Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо призначення Двойноса Вадима Анатолійовича виконуючим
обов’язки директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 76-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну
посаду заступника Голови Державного
агентства України з питань мистецтв
та мистецької освіти з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій
і цифровізації
Погодитися з пропозицією Міністра культури та інформаційної політики України
Ткаченка О. В. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Голови
Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Голову Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Григоренко Г. В. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 77-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну
посаду Голови Державного агентства
України з управління зоною відчуження
Погодитися з пропозицією Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Р. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження шляхом укладення
контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Р. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 78-р
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного
товариства «Українська залізниця»
Відповідно до статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту
4 пункту 57 Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735, прийняти рішення щодо відчуження частки розміром 100 відсотків, що належить акціонерному товариству «Українська залізниця» у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Збут Транс» (ідентифікаційний код 42588390), шляхом її внесення до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Збут Енерджи ЛТД» (ідентифікаційний код 43757131).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 січня 2021 р. № 79-р
Київ

Про проведення інвентаризації земель
Відповідно до статей 13, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 35, 57 Закону України «Про землеустрій», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 47, ст. 1613), провести інвентаризацію земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, орієнтовною
площею 32439,1 гектара, що перебувають у постійному користуванні Державного
агентства з управління зоною відчуження, на території Київської області.
Уповноважити Державне агентство з управління зоною відчуження бути замовником робіт із розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
зазначених земель з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою та забезпечити її затвердження в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 80-р
Київ

Про внесення змін до пункту 8
додатка до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 76
Внести зміни до пункту 8 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 76 «Про затвердження переліку товарів та (або) галузей
економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або)
особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 621) — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1632, виклавши його в такій редакції:
«8. Туристичні продукти (послуги), що імпортуються відповідно до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у туристичній галузі, — операції з постачання, реалізації (продажу) туристичними операторами туристичних продуктів (послуг) нерезидентів.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 82-р
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Дирекція
з будівництва міжнародного аеропорту
«Одеса» до сфери управління Державного
агентства інфраструктурних проектів
Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» (код згідно з ЄДРПОУ 38054466) із сфери управління Міністерства інфраструктури до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 лютого 2021 р. № 86-р
Київ

Про підписання Меморандуму про
взаєморозуміння щодо співробітництва
у молодіжній сфері та сфері спорту
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Держави Катар
Схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у молодіжній сфері та сфері спорту між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар.
Уповноважити Міністра молоді та спорту Гутцайта Вадима Марковича підписати
зазначений Меморандум.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ
Звіт про результати діяльності Національного
антикорупційного бюро України
за II півріччя 2020 року

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої
обов’язки на громадських засадах, помічники суддів

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2020 року.
1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
№

Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених
2. на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

з 01.07.2020 по 31.12.2020

Вид діяльності

Результат

1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро
Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результатив2. ність

386
5

56

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення
4. ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро

6

5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення
ними відповідних правопорушень

0

окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України
6. Відомості
«Про запобігання корупції»

*

Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесе- 293 384 015 420**
ними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування
грн***
1 688 543 430** грн
7.
в т.ч. у ІI півріччі
2020 року:
370 666 429 грн
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням
8. суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними

—

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, від9. несених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання

—

10. Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення
12.

Результати проведених перевірок на доброчесність

****
7

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо

3

2

8

9

38

20

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
3. обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в
юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами

1

Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів
4. обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост
5. Інші

3

**** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень,
віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними

№

Кількість

Сума

1. Земельні ділянки

6

—

2. Житлова нерухомість

23

—

3. Нежитлова нерухомість

7

—

4. Транспортні засоби

20

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»
з 01.07.2020 по 31.12.2020
Кількість
Кількість
осіб,
осіб, стосовстосовно но яких наяких скла- був чинності
№
Суб’єкт
дено обви- обвинувальнувальний ний вирок
акт (всьо- (всього по
го по кожній кожній катекатегорії)
горії)
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
1.
самоврядування
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єрміністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники
центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший
1
2
заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Респу3
2
бліки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування
3
4
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів,
4
курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки
ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови,
члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату
Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Ви1
1
2
щої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї
Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні
(під час виконання ними обов’язків у суді)
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів
2
та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної
2
1
охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи
є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
ж) члени Центральної виборчої комісії
з) поліцейські
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Ав1
тономної Республіки Крим
і) члени державних колегіальних органів

Вид майна

—

у грн

—

572 697

у дол. США

—

15 200

у євро

—

3 850

у швейцарських франках

—

20 711

6. Мобільні телефони

1

—

7. Ювелірні вироби

38

—

8. Корпоративні права

—

13 562 676 грн

5. Грошові кошти, в т.ч.:

—

** станом на 31.12.2020
*** орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

Кількість
осіб, яким
повідомлено про
підозру
(всього по
кожній категорії)

12

у кримінальних провадженнях, в яких складено
обвинувальні акти за період з 01.07.2020 по 31.12.2020

9
(2 негативні
результати)

Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрун13. тованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави

13

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої

3
Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних
3. правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у
пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
з 01.07.2020 по 31.12.2020
№

Назва органу

Назва документа

1.

Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру

Меморандум
про взаємодію

2.

Акціонерне товариство
«Українська залізниця»

Меморандум
про взаєморозуміння
та співробітництво

3.

Державний концерн
«Укроборонпром»

Меморандум
про взаєморозуміння
та співробітництво

Мета
Налагодження обміну інформацією
для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень земельного законодавства та боротьби з корупцією
Налагодження обміну інформацією для
запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень
законодавства та боротьби з корупцією
Налагодження обміну інформацією для
запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства в оборонній сфері та боротьби з корупцією

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ
з 01.07.2020 по 31.12.2020
№

Назва органу

1.

Комісія з протидії корупції
та конфіскації незаконних активів
Республіки Болгарія

Меморандум про співробітництво Співробітництво для обміну досвідом
між Комісією з протидії корупції та та
інформацією, а також для підтримконфіскації незаконних активів Рес- ки
своєї діяльності відповідно до надапубліки Болгарія і Національним анних законом повноважень
тикорупційним бюро України

Швейцарська агенція з розвитку
та співробітництва

Меморандум про взаєморозумін- Запобігання корупції та сприяння сисня між Офісом Генерального проку- тематичному й ефективному поверрора та Національним антикорупцій- ненню викрадених активів, які можуть
ним бюро України, з однієї сторони, бути інвестовані для розвитку, шляі Швейцарською агенцією з розвитку хом підвищення якості та ефективності
та співробітництва, з іншої сторони української правоохоронної системи

2.

Назва документа

Мета

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро
з міжнародними партнерами
з 01.07.2020 по 31.12.2020
Дипломатичні представництва
Посольство Сполучених Штатів
Америки в Україні
Участь у спільному засіданні 11-ї сесії робочої групи з питань запобігання корупції та поновленої 11-ї сесії
робочої групи з питань огляду виконання Конвенції ООН проти корупції

Міжнародні
неурядові організації та інститути
громадянського суспільства
Представники проєкту
eCase MS

Посольство Федеративної Республіки
Німеччина в Україні
Зустрічі в онлайн форматі
Участь у вебінарі «Продовження розгля- Участь у вебінарі випускників-учасників
ду питань останніх програм UNAFEI та
навчальних програм задля обміну допитань кримінального судочинства, в то- свідом застосування отриманих знань
му числі враховуючи нові виклики, спри- на практиці та з актуальних питань кричинені пандемією COVID-19 — 2-га се- мінального судочинства, в тому числі з
сія», організованому Японським агент- урахуванням нових викликів, спричинеством з міжнародного співробітниних пандемією COVID-19
цтва та Інститутом Азії і Далекого Сходу при ООН

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Участь в вебінарі «АнтикорупційУчасть в онлайн форумі з розвитку та
Участь у 19-й Міжнародній антикорупні реформи в країнах Східної Європи просування комплаєнсу в Казахстані, ор- ційній конференції (IACC), організоваі Центральної Азії: фокус на сфери ганізованому Агентством Республіки Ка- ної Комісією з протидії корупції та доконфлікту інтересів та декларуван- захстан із протидії корупції
тримання громадянських прав Респуня доходів», організованому Органібліки Корея, Transparency International
зацією економічного співробітництва
та Радою Міжнародної антикорупційної
та розвитку
конференції
Відеозустріч із Президентом України Участь в на онлайн форумі «Контроль Зустрічі в рамках співпраці з Мережею
та послами країн «Великої сімки» та корупційних ризиків в умовах кризи»,
органів запобігання корупції (NCPA)
Європейського Союзу, акредитова- організованому Радою Європи
ними в Україні
Участь у панельній дискусії «Оптимізація механізмів співпраці та надання допомоги, особливо тих, які пов’язані із великими обсягами активів» у рамках 2-го міжсесійного засідання Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти
корупції

4. Співпраця з недержавними організаціями і засобами масової інформації

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№
Вид медійного заходу
1. Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних
управлінь Національного бюро
2. Телеінтерв’ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро
3. Інтерв’ю для інтернет-видань
4. Відповіді на запити засобів масової інформації
5. Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро
Всього

Кількість
38
14
4
195
80
335

5. Чисельність працівників Національного антикорупційного бюро України, їх досвід та кваліфікація
Процес добору персоналу до Національного бюро

15. Відділ документообігу
16. Відділ забезпечення роботи Директора
бюро
17. Сектор внутрішнього аудиту
18. Режимно-секретний відділ
19. Територіальні управління,
всього
в т.ч. Львівське територіальне управління
в т.ч. Одеське
територіальне
управління
в т.ч. Харківське територіальне управління
20. ВСЬОГО:

651*

459*

Особи
начальницького
складу
192

651*

459*

192

21
28*
0

21
23*
0

0
5
0

700

503

197

Загальна
кількість

1. Кількість переможців відкритого конкурсу*
призначених
2. Кількість
до Національного бюро**
в т.ч. у територіальних управліннях
3. Вакантні посади
в т.ч. у територіальних управліннях
Штатна чисельність працівників Національного бюро, затверджена наказом
4. Директора Національного бюро

Державні
службовці

* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на
яких становить інформацію з обмеженим доступом
** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)
Кадрове забезпечення Національного бюро
станом на 31.12.2020
№

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва структурного
підрозділу

ПІБ
призначеного
керівника
Ситник Артем Сергійович, Директор
Углава Гізо Трістанович, Перший заступник Директора
Новак Анатолій
Керівництво
4
4*
4
0
0
Миколайович, заступник Директора
Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
Головний
Калужинський Анпідрозділ
247
231**
231**
0
17
дрій Володимидетективів
рович
Другий підВідповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість Індиченко
розділ детекштатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією Борис Віталійович
тивів
та не можуть бути оприлюднені
ОперативВідповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості
Демко
но-технічне про кількість штатних одиниць Оперативно-технічного управління є службовою Олег Валерійович
управління
інформацією та не можуть бути оприлюднені
Управління
Джан Раджамі
аналітики та
Мохаммадович
38
34
34
0
4
обробки інформації
УправлінПластун Оксана
ня бухгалтерЯківна
16
17**
17**
0
0
ського обліку
та звітності
Управління інЧич Тетяна
формаційних
21
20
20
0
1
Валеріївна
технологій
Управління
Ханік Юрій
забезпеченПетрович
ня фінансовими ресур19
19
19
0
0
сами, майном
та контролю
за їх використанням
Юридичне
Ярчак Ігор
15
17**
17**
0
0
управління
Степанович
Управління по
Кравченко
роботі з гро19
20**
20**
0
0
Ярослава
мадськістю
Володимирівна
Управління
Оліфіра Світлана
зовнішніх ко14
13
13
0
1
Олександрівна
мунікацій
Управління
Осипчук Роман
внутрішнього
21
21
21
0
0
Сергійович
контролю
Управління
Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість Івченко Віталій
спеціальних
штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією Юрійович
операцій
та не можуть бути оприлюднені
Відділ по роСаморай Олена
боті з персо10
11**
11**
0
0
Вікторівна
налом
Кіл-ть
штатних посад

Кіл-ть пере- Кіл-ть призна- На етапі
можців
чених праців- призначення
конкурсу
ників**

Вакансії

11**

0

0

6

6**

6**

0

0

Асанова Людмила
Михайлівна
Лазутіна Ольга
Миколаївна

2

2

2

0

0

Микитюк Тарас
Михайлович

8

8

8

0

0

Шевченко Юрій
Володимирович

21

21

21

0

0

7

7

7

0

0

Лопушанський
Тарас Васильович

7

7

7

0

0

Деулін Володимир
Юрійович

7

7

7

0

0

Кравченко Юрій
Олексійович

700

—

—

—

—

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

З них
Вид

11**

* призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, крім призначення на посади Першого заступника та Заступників Директора
** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

станом на 31.12.2020
№

10

з 01.07.2020 по 31.12.2020
Кількість працівників, які пройшли
навчання
Дистанційне навчання
Ефективні комунікації для освітніх управлінців
1
Семінар
Лідерство (на парламентській службі)
1
Загальна професійна
Програма підвищення кваліфікації, які займаУправлінські
2
(сертифікатна) програма
ють посади категорії «Б»
навички
Загальна короткострокова програма Стратегічне управління
2
Дистанційне навчання
Управління людьми і проєктами
1
Тренінг
Менеджер з управління ризиками (ISO 31000)
4
Тренінг
Боротьба з корупцією
5
Боротьба з легалізацією (відмиванням) дохоПрофесійна програма підвищення дів, одержаних злочинним шляхом, фінансу31
кваліфікації
ванням тероризму та фінансуванням розповсюдження
зброї
масового
знищення
Професійні
навички
Загальна професійна (сертифікатна) Взаємодія органів державної влади з громад3
програма/Дистанційне навчання ськістю
Спеціальна короткострокова
Політична корупція
1
програма
Загальна короткострокова програ- Історія корупції та успішні практики протидії
4
ма/Дистанційне навчання
їй. Корупція та забезпечення доброчесності
Стан та перспективи боротьби з корупцією в
Симпозіум
1
Україні
Організація роботи з викривачами корупції у
Загальна короткострокова програма державних органах та органах місцевого са1
моврядування
Дистанційне навчання
Відкриті дані для державних службовців
1
Дистанційне навчання
Персональні дані
1
Дистанційне навчання
Доступ до публічної інформації
3
Професійна програма підвищення Навчання та перевірка знань посадових осіб із
7
кваліфікації
питань пожежної безпеки
Цифрова грамотність державних службовців
Дистанційне навчання
4
1.0. на базі інструментів Google
Англійська мова (англійська для початківців,
Дистанційне навчання
англійська для кар’єрного зростання, бізнес4
англійська)
Професійна програма підвищення
2
кваліфікації/Дистанційне навчання Курс із німецької мови (А1)
Дистанційне навчання
Word та Excel: інструменти і лайфхаки
1
Дистанційне навчання
Медіаграмотність: практичні навички
1
Особистісні
Дистанційне навчання
Декларуй ДоброЧесно!2020
2
навички
Стратегічні
комунікації;
комунікативні
та
міжоДистанційне навчання
3
собистісні навички в роботі; курс з комунікації
Дистанційне навчання
Критичне мислення: принципи та інструменти
1
Дистанційне навчання
Ораторське мистецтво
1
Дистанційне навчання
Культура державної служби
4
Дистанційне навчання
Психологія стресу та способи боротьби з ними
1
Дистанційне навчання
Українська мова за 27 років
3
Командна
робота
на
відстані:
від
організації
до
Дистанційне навчання
1
результату

Група компетентностей

Вид навчання

Тема навчання

6. Діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного антикорупційного бюро України, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного антикорупційного бюро України до відповідальності
Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро
з 01.07.2020 по 31.12.2020
№
Вид діяльності
1. Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро
2. Здійснено службових розслідувань

Кількість
331

Примітка

4

3. Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро
4. Здійснено моніторинг способу життя
5. Здійснено перевірок на доброчесність
6. Розпочато оперативно-розшукових
справ

2

До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 5 працівників (Дисциплінарною комісією розглянуто матеріали щодо 4 працівників, стосовно 1 працівника
матеріали перебувають на розгляді)
Догана — 1;
Звільнення — 1

5
9
1

Негативний результат — 2

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

10 лютого 2021 року, середа, № 27

31

www.ukurier.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ
7. Кримінальні провадження, досудове
розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю
Національного бюро

37

із них: закрито — 17; направлено за підслідністю — 4;
залишок — 16

8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО
БЮРО УКРАЇНИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ’ЯЗКІВ
Звернення до Національного бюро

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання

з 01.07.2020 по 31.12.2020

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 31.12.2020 (тис. грн)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування
Видатки на оплату праці
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Всього

Затверджено станом
на початок 2020 року
Загальний Спеціальний
фонд
фонд
682 533,7
136 503,9
101 472,0
37,2
36 083,9
699,1
80 848,3
1 038 140,9
37,2

Затверджено з урахуванням змін
(станом на 31.12.2020)
Загальний Спеціальний
Разом
фонд
фонд
653 333,7
653 333,7
113 000,0
113 000,0
64 171,3
9 709,5
73 880,8
53 083,9
53 083,9
634,6
634,6
34 848,3
26 059,1
60 907,4
919 071,8
35 768,6
954 840,4

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2020 рік

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування
Видатки на оплату праці
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Всього

Затверджено
на 2020 рік
(з урахуванням змін)
тис. грн
653 333,7
113 000,0
64 171,3
53 083,9
634,6
34 848,3
919 071,8

Повістка про виклик до суду в кримінальному
провадженні. Справа 591/2758/17,
провадження 11-кп/816/432/21.
Сумський апеляційний суд, в порядку ст. ст. 297‑5,
323 КПК України, викликає обвинуваченого Вакала
Максима Анатолійовича, 09.09.1984 року народження (останнє відоме місце проживання та реєстрації:
вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16,
м. Суми) для участі в апеляційному розгляді кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні Зражевського
А. Ю. на ухвалу Зарічного районного суду м. Сум від
15.12.2020, якою обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Вакала Максима
Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1,
2 ст. 366 КК України, повернено прокурору для приведення його у відповідність з вимогами КПК України в судове засідання, яке відбудеться 26 лютого 2021 року о 09-30 годині в приміщенні Сумського апеляційного суду за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 28, м. Суми. Поважні причини неприбуття особи
на виклик суду передбачено ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик суду передбачено
ст. ст.139,323 КПК України.
Кримінальне провадження буде розглядатись колегіальним складом суду у складі: головуючого судді Рунова В. Ю., суддів: Філонової Ю. О., Литовченко Н. О.

Касові видатки
тис. грн

% виконання

650 274,7
110 091,9
51 694,1
52 964,5
162,7
24 443,7
889 631,6

100%
97%
81%
100%
26%
70%
97%

№

Вид

Всього

1.

Звернення громадян, всього
звернення, що надійшли засобами поштового
зв’язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ
звернення, подані до громадської приймальні
звернення громадян до кол-центру
2. Запити та звернення народних депутатів України,
надіслані безпосередньо до Національного бюро
3. Звернення народних депутатів України, переслані
іншими органами
4. Запити на доступ до публічної інформації
5. Заяви, звернення юридичних осіб
6 Заяви, звернення державних органів
7. Заяви, звернення громадських організацій
ВСЬОГО

всього станом на 31.12.2020
за період із 01.07.2020 по 31.12.2020

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК
України, викликає підозрюваного Шмигуля Ігоря
Олеговича, 02.06.1966 р.н., зареєстрованого за адресою: проспект 25 Річчя РККА, буд. 14, кв. 65, м. Донецьк, 22 лютого 2021 року о 14 год. 30 хв. до Національного антикорупційного бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) до детектива Національного бюро Лазарчука Р. Б. (тел.: (044) 3639713) для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 52020000000000497 від 04.08.2020.

29.01.2021 Національний банк України

Розшукуються спадкоємці після смерті Тишко Миколи Анатолійовича,
померлого 16.03.1999 р. та Тишко Анатолія Петровича, померлого 18.05.2005 р.
Звертатись до Олександрійської міської державної нотаріальної контори
№ 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 138.

ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2021 р. № 92
Київ

Питання забезпечення захисту інформації
в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних
системах

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 (Офіційний вісник України,
2006 р., № 13, ст. 878, № 50, ст. 3324; 2011 р., № 69, ст. 2624), зміни, що додаються.
2. Установити, що атестати відповідності на комплексні системи захисту інформації, які чинні на момент набрання чинності цією постановою, зберігають чинність протягом строку їх дії.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2002 р. № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж
передачі даних» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 864).
4. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності цією постановою затвердити вимоги до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту таємної інформації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, військових формуваннях, які створені відповідно до закону.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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запити від НАБУ
надіслано
виконано
944
629
75
107

Період

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє, що кримінальне провадження щодо Мостового Ігоря Володимировича за касаційною
скаргою прокурора Гапон О. Є., яка брала участь у
розгляді провадження судом апеляційної інстанції,
на ухвалу Київського апеляційного суду від 14 вересня 2020 року, призначено до розгляду у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду (за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4, м. Київ, 01043) на 10 годину 00 хвилин 17 березня 2021 року.
Суддя Сергій ЄРЕМЕЙЧУК

Головуючий суддя Бораковський В. М.

371
3784
228

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК
України, викликає підозрюваного Горностаєва Валентина Олександровича, 05.10.1962 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Стаханівська, буд. 180,
м. Горлівка, Донецька обл., 22 лютого 2021 року
о 10 год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ)
до детектива Національного бюро Лазарчука Р. Б.
(тел.: (044) 3639713) для допиту як підозрюваного у
кримінальному провадженні № 52020000000000497
від 04.08.2020.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України у судове засідання, яке призначено на 15.00 год. 19.02.2021 (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання:
вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

8763
4608

в т.ч. до
в т.ч. до Харв т.ч. до
Львівського ківського те- Одеського тетериторіаль- риторіального риторіального
ного управуправління
управління
ління
250
148
146
222
127
116

прийняв рішення про виключення
з Державного реєстру фінансових установ
ТОВ «ФК «АЛІОТ» (код за ЄДРПОУ 41822638),
ТОВ «ФК «ГАРАНТ–ФАКТОР»
(код за ЄДРПОУ 41934540) та ТОВ «ФК «КВАНТА»
(код за ЄДРПОУ 38354587)
на підставі заяв зазначених установ.

запити до НАБУ
отримано
виконано
82
69
15
13

Втрачений оригінал свідоцтва
про Реєстрацію Представництва під назвою
«Представництво
«ВІЛЛЕРОЙ енд БОХ ГУСТАВСБЕРГ ОЮ»,
реєстраційний номер ПІ — 1341
від 21 травня 2015 року, виданий Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України,

вважати недійсним.
П’ята Харківська міська державна нотаріальна
контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку
з відкриттям спадкової справи повідомляє
про розшук можливих спадкоємців Маслінікова
Володимира Куприяновича, 21.08.1951 року
народження, який помер 23.07.2020 року.
Зацікавлені особи запрошуються у строк до кінця
лютого 2021 року до нотаріальної контори
за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого,
буд. 26.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у
кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №42016000000000932
від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.
Судове засідання відкладено на 12.00 год. 19.02.2021 (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12) .
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

Втрачене посвідчення ветерана військової служби

Судновий білет на судно,

серія АА №127808, дата видачі 03 серпня 2016 року

з реєстраційним бортовим номером «УКА-0513»,

на ім’я Заславець Павло Володимирович, вважати недійсним.

судновласник Бурда Євген Олександрович, вважати недійсним.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2021 р. № 92
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах
1. Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Дія цих Правил не поширюється на захист інформації в системах урядового та спеціальних видів зв’язку, в технічних засобах і їх складових, необхідних для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових, розвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.».
2. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, а також відкритої інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, здійснюється в системі з дотриманням вимог, що висуваються для забезпечення захисту такої інформації, якщо інше не передбачене законом.
Криптографічний захист в системі таємної інформації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, військових формуваннях, які створені відповідно до закону, здійснюється з використанням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту таємної інформації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації, що підтверджуються експертним висновком у
сфері криптографічного захисту інформації або документом про відповідність.».
3. Абзац дев’ятий пункту 11 викласти в такій редакції:
«Реєстрація спроб несанкціонованих дій з інформацією, що становить державну таємницю, і службовою інформацією повинна супроводжуватися повідомленням про них адміністратору безпеки (відповідальній особі).».
4. Пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:
«13. Передача конфіденційної інформації, службової та таємної інформації через незахищене середовище (середовище, в якому циркулює інформація, стосовно якої відсутнє підтвердження відповідності захисту від усіх можливих загроз, імовірність прояву яких існує
у цьому середовищі) здійснюється у зашифрованому вигляді або захищеними каналами
зв’язку згідно з вимогами законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту інформації, за винятком інформації, що передається через канали (лінії) зв’язку, які перебувають в межах контрольованої зони (територія (простір), на якій (в якому) унеможливлено несанкціоноване і неконтрольоване перебування сторонніх осіб, розміщення технічних і транспортних засобів).

14. Підключення систем, у яких обробляється службова інформація та інформація, що становить державну таємницю, до глобальних мереж передачі даних здійснюється з використанням засобів криптографічного захисту інформації, які допущені до експлуатації для криптографічного захисту інформації відповідного ступеня обмеження доступу, та/або апаратних,
апаратно-програмних засобів технічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації
та реалізують функції безпеки односпрямованої (односторонньої) передачі даних та/або двоспрямованої передачі даних з урахуванням їх змістовного аналізу.
В апаратно-програмних засобах технічного захисту інформації, які реалізують функції односпрямованої (односторонньої) передачі даних та або міжмережевого екранування (фільтрації) даних, що забезпечують захист службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, рівень гарантії коректності надання функціональних послуг безпеки повинен бути не нижче третього.
Достатність впроваджених засобів захисту інформації обґрунтовується на етапі технічного проектування системи захисту інформації та оцінюється під час проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації.».
5. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:
«Державні інформаційні ресурси та інформація з обмеженим доступом, крім державної
таємниці, службової інформації та державних і єдиних реєстрів, створення та забезпечення
функціонування яких визначено законами, можуть оброблятися в системі без застосування
комплексної системи захисту інформації. Умови, за яких можна не застосовувати комплексну
систему захисту інформації, визначені Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
У таких системах повинні бути виконані технічні та організаційні вимоги із захисту інформації, визначені цими Правилами.».
6. Пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. Порядок проведення державної експертизи системи захисту, державної експертизи засобів технічного і криптографічного захисту інформації встановлюється Адміністрацією.
Органи виконавчої влади, військові формування, створені відповідно до закону, які мають
дозвіл на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, мають право організовувати проведення державної експертизи систем захисту на підприємствах, в установах, організаціях, закладах, військових з’єднаннях та частинах, які належать до їх сфери
управління або підпорядковані їм. Порядок проведення такої експертизи встановлюється органом виконавчої влади, військовим формуванням, створеним відповідно до закону, за погодженням з Адміністрацією.».
7. Пункт 23 виключити.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Від чого помер Чингісхан?

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ГІПОТЕЗА. Дослідники висловили нову версію причин смерті

великого завойовника

Ч

6..11
-1..4

на Ся, з якою монголи воювали понад 20 років.
Тепер дослідники дійшли
висновку, що всі ці легенди,
ймовірно, придумали задовго до смерті Чингісхана.
«Дивовижні, незвичайні
причини смерті приписують
винятковим особистостям,
тоді як розумніше шукати загальні причини — наприклад
інфекційні
захворювання.
Тож немає достатніх доказів,
щоб вірити цим легендам, —
розповів Live Science співавтор дослідження Франческо Галассі, лікар і палеопатолог з Університету Фліндерса в Аделаїді (Австралія). —
Нинішня пандемія COVID-19
змусила нас замислитися про
стародавні епідемії».
Дослідники зосередилися
на «Історії Юаня», історичному тексті, написаному за часів династії Мінь. У трактаті
йдеться, що з 18 по 25 серпня
1227 року під час останнього військового походу Чингісхана проти Західної Ся йому
стало зле через лихоманку.
У підсумку саме вона і вби-

ла його через вісім днів після
початку хвороби. Хоч у попередньому дослідженні йдеться, що Чингісхан захворів
на черевний тиф, Галассі та
його колеги звернули увагу,
що про типові симптоми цього захворювання, як біль у
животі та блювоту, у тексті
не було жодного слова.
«Чингісхан помер на вершині своїх фізичних та інтелектуальних здібностей.
Немає підстав вважати, що
його отруїли або вбили через
політичні мотиви. Зате є підстави розглядати причиною
смерті інфекційні захворювання, які, як показує пандемія COVID-19, можуть бути надзвичайно небезпечними», — каже Галассі.
Науковці аналізували не
лише клінічні ознаки стану імператора, а й інформацію про хвороби, від яких у
той час помирало багато монгольських солдатів. У підсумку вони з’ясували, що симптоми, які були в імператора,
збігаються з ознаками бубонної чуми, поширеної в ту епо-

ху. Звичайно, підтвердити
це припущення змогло б вивчення тіла полководця. Але
його пошуки все ще тривають.
«Хоч не можемо бути на
100% упевнені у причині
смерті Чингісхана через відсутність тіла, можемо сказати, що цей клінічний сценарій набагато більш реалістичний і заслуговує на історичне вивчення, ніж інші гіпотези», — зауважує Галассі.
«Коронавірусна пандемія
ще раз показала, що лідери
країн можуть заразитися інфекційними хворобами і, попри свою силу і владу, не можуть захиститися від них»,
— зазначає співавтор дослідження Олена Варотто, антрополог та біоархеолог з університету Катанії в Італії,
цитує її слова Live Science.
Доля Чингісхана може стати
уроком для сучасних лідерів,
оскільки COVID-19 загрожує
лідерам сучасних націй так
само, як чума вразила першого монгольського імператора, вважає Олена Варотто.

За словами вчених, ці жінки-воїни були частиною стародавньої групи племен, відомих
як скіфи. Вони майстерно володіли стрільбою з лука і їздили верхи. Скіфи жили на території від Чорного моря до Китаю
у 700––500 роках до н.е., пише
Live Science. На землі нинішньої
України скіфи прийшли з Алтаю
і Казахстану.
«Вражає, що дівчата й
жінки у степах Північного

Причорномор’я навчилися їздити верхи на конях і стріляти з луків так само вправно, як їхні брати й чоловіки», –– розповідає
Live Science Адрієн Мейр, науковий співробітник Стенфордського університету. Вона пояснила, що для невеликої групи
людей, які кочували в суворих
степах під постійною загрозою
ворогів, доцільно було всім добре володіти зброєю, вміти захищатися, вправно сидіти в сід-

На ілюстрації зображено амазонок у бою
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лі, допомагати в обороні та рейдах незалежно від віку чи статі.
Активних жінок-воїнів віком
10––45 років було знайдено у
багатьох скіфських похованнях.
«Археологи ідентифікували понад 300 останків жінок-воїнів, похованих разом з конями та зброєю. Щороку їх виявляють дедалі більше», –– каже Адрієн Мейр.
Серед скіфів були не лише
жінки, як у групах амазонок у
міфах Стародавньої Греції ––
їхні чоловіки й жінки мали рівні права та обов’язки. Жінки разом з чоловіками полювали і
воювали. Однак жінки-воїни існували не тільки у скіфів.
«Вигадані й реальні розповіді
про жінок, схожих на амазонок,
були у Стародавньому Римі,
Єгипті, Північній Африці, Аравії,
Месопотамії, Персії, Центральній Азії, Індії та Китаї. А жінки,
що брали участь у війнах, існували в культурах у всьому світі», –– кажуть дослідники.
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Плутон назвали
гігантським звалищем
комет
Олег ЛІСОВИЙ
для «Урядового кур’єра»
СОНЯЧНА СИСТЕМА. Плутон тепер вважають карликовою,
а не повноцінною планетою. Але від цього він не стає менш цікавим для науковців. Американські дослідники проаналізували хімічний склад Плутона і вирішили, що далеке небесне тіло
утворилося внаслідок зіткнення безлічі комет.
Вважають, що планети народжуються внаслідок акреції (падіння речовини на космічне тіло із зовнішнього середовища)
протопланетного
диска навколо молодої зірки. Але Плутон, як припустили науковці, міг
з’явитися іншим шляхом, тому що склад карликової планети дуже
схожий на склад комети
Чурюмова-Герасименко. Співробітники Південно-західного науково-дослідного інституту
в Техасі вважають, що
Плутон –– своєрідне гігантське звалище комет.
«Гладенький лід, який
покриває долину Супут- Маса Плутона менша за масу
ника на Плутоні –– це Місяця майже вшестеро
переважно
замерзлий
азот. Звідки взялося так багато азоту? Ми вважаємо, що вся
річ у походженні Плутона: карликова планета могла утворитися з мільйонів комет, таких, як комета Чурюмова-Герасименко», –– розповів Крістофер Гляйн, один з авторів нового дослідження.
Гляйн додав, що азот становить майже 98% маси Плутона,
і це не вдається пояснити звичайним процесом формування
планет. Комп’ютерне моделювання показало, що цю речовину
Плутон отримав здебільшого від комет, а на фінальний вигляд
планети серйозно вплинув океан рідкої води (можливо, він існував під поверхнею).
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Чингісхан у бронзі
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ПЕРСОНАЖІ ГОМЕРА. У
давньогрецькій міфології існували амазонки –– безстрашні
жінки-воїни, які жили навколо
Чорного моря на території сучасної України, відомої як Скіфія. Чи були вони предметом
фантазії або реальними людьми, розповіли дослідники історії.
Спочатку сучасні історики
вважали, що амазонки, вперше описані Гомером у VІІІ столітті до нашої ери, –– вигадані
персонажі. Однак наприкінці XX
століття археологи стали вивчати скелети жінок, поховані в місцях проживання скіфів. На деяких з них експерти знайшли сліди бойових травм: наприклад,
наконечники стріл у кістках.
Багато жінок було поховано зі
зброєю, яка нагадувала зображення амазонок у давньогрецькому мистецтві.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЛЮТОГО

Науковці пояснили, ким насправді були амазонки
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
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Ярослав САДОВИЙ,
«Урядовий кур’єр»
ингісхан, народжений
1162 року як Темучжин
із клану Борджигін, був одним з найвідоміших завойовників у світовій історії.
1206-го він заснував Монгольську імперію і став першим її правителем. На час
його смерті 1227-го територія його імперії була в 2,5
раза більша за площу Римської. Хоч історія життя великого монгола добре відома,
його смерть оповита таємницею. За словами науковців,
членам сім’ї та послідовникам Чингісхана було наказано зберігати в секреті місце
розташування його могили.
Чингісхана поховали таємно. Монгольська армія в
жалобі несла тіло, вбиваючи
всіх, кого зустрічала на шляху, щоб приховати маршрут.
Щойно тіло хана поховали, 1000 коней пройшли над
його могилою, щоб знищити
залишки слідів. Усіх вершників убили, коли вони повернулися в Монголію. Цей
план, мабуть, спрацював. За
800 років після смерті Чингісхана ніхто з тисяч дослідників, які шукали його втрачену могилу, не виявив жодного натяку на поховання.
Про смерть Чингісхана ще
в давнину ходило безліч легенд. Згідно з однією з них,
він помер від втрати крові
після того, як зазнав ножового поранення в поході проти
тангутів, тибето-бірманського племені на північному заході Китаю.
Інша легенда свідчила, що
завойовник помер від ран,
яких зазнав унаслідок падіння з коня. Ще один міф розповідає, що Чингісхана вразила отруєна стріла в битві
проти військ держави Захід-
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