
 
 
 
 
  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО  ЗДІЙСНЮЄ  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

РІШЕННЯ  

 15.07. 2014 м. Київ №  478 
 
Про прийняття за основу проекту 
рішення НКРЗІ „Про внесення змін  
до Порядку здійснення державного 
нагляду за ринком телекомунікацій“ 

 
Відповідно до вимог статей 18, 19, 19-1 Закону України „Про телекомунікації“ 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти за основу проект рішення НКРЗІ „Про внесення змін до Порядку 
здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій“, що додається. 

2. Установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту, з 
дня його оприлюднення до 15 серпня 2014 року. 

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення на 
офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

 
 

Голова НКРЗІ                                                                                               А. Семенченко 
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Додаток до рішення НКРЗІ 
від 15.07.2014 № 468 

 
ПРОЕКТ 

 
 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО  ЗДІЙСНЮЄ  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

РІШЕННЯ  

___. ___. 2014 м. Київ № ______ 
 
Про внесення змін до Порядку 
здійснення державного нагляду  
за ринком телекомунікацій 

 
Відповідно до вимог статей 18, 19, 19-1 Закону України „Про телекомунікації“ 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Порядку здійснення державного нагляду за ринком 
телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 13.12.2012 № 649 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624, що 
додаються. 

2. Департаменту державного нагляду спільно з Департаментом правового 
забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
 

Голова НКРЗІ                                                                                               А. Семенченко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації 

15.07.2014 № 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку здійснення державного нагляду за ринком 

телекомунікацій 

 

1. У розділі І: 

1) пункт 1.2 викласти у такій редакції: 

«1.2. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюють уповноважені 

НКРЗІ посадові особи, з яких  формується комісія. Комісія може формуватись з 

однієї уповноваженої НКРЗІ посадової особи.»; 

2) у абзаці другому пункту 1.5 слова «публікується в офіційному бюлетені 

НКРЗІ, а також» виключити. 

2. У розділі ІІІ: 

1) у пункті 3.6: 

в абзаці другому слова «довідка про присвоєння коду за ЄДРПОУ» замінити 

словами «відомості з ЄДРПОУ»; 

абзац п’ятий доповнити словами та знаками «(повідомлення НКРЗІ або заява 
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про включення суб’єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів 

телекомунікацій; своєчасність  повідомлення НКРЗІ про зміну даних, зазначених у 

документах (заяві) про включення до реєстру)»; 

2) у пункті 3.7: 

підпункт 3.7.1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: 

«наявність договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж з 

мережами інших операторів телекомунікацій в межах телекомунікаційного простору 

України та закордонними операторами;» 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим; 

підпункт 3.7.2 доповнити новими абзацами восьмим-десятим в такій редакції: 

«схеми організації телекомунікаційної мережі, наявність проектної 

документації на телекомунікаційні мережі; 

дотримання строків задіяння та умов використання номерного ресурсу 

відповідно до дозволу; 

забезпечення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж згідно з вимогами 

статей 57 - 61 Закону України "Про телекомунікації".»; 

3) абзац другий підпункту 3.7.3 викласти в такій редакції: 

«дотримання правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 

основних вимог до  договору про надання телекомунікаційних послуг;»; 

4) в абзаці другому пункту 3.8 слова «довідка про присвоєння коду за 

ЄДРПОУ» замінити словами «відомості з ЄДРПОУ»; 

5) абзац другий підпункту 3.9.3 пункту 3.9 викласти в такій редакції: 

«дотримання правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 

основних вимог до  договору про надання телекомунікаційних послуг;».  

3. Розділ IV доповнити новим пунктом 4.7 такого змісту: 

«4.7. Позапланові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх 

відокремлених підрозділів можуть проводитися  уповноваженими НКРЗІ 

посадовими особами  без  виїзду (виходу) за місцезнаходженням суб’єкту ринку 

телекомунікацій (його відокремленого підрозділу) –  безвиїзна перевірка.». 

4. Пункт 5.1 розділу V викласти в такій редакції: 

«5.1. На підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки або 
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рішення НКРЗІ про проведення позапланової перевірки оформляється 

посвідчення (додаток 2). На підставі рішення НКРЗІ про проведення позапланової 

безвиїзної перевірки оформляється посвідчення в двох примірниках (додаток 11).  

Склад комісії визначається посадовою особою, уповноваженою Головою 

НКРЗІ. 

Посвідчення  підписується Головою НКРЗІ або посадовою особою, 

уповноваженою Головою НКРЗІ, та засвідчується печаткою НКРЗІ.». 

5. У розділі VI: 

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції: 

«1.2. Перед проведенням планової перевірки голова комісії (уповноважена 

НКРЗІ посадова особа, із якої формується комісія, або голова комісії у разі 

формування комісії із двох і більше уповноважених НКРЗІ посадових осіб) 

зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта ринку телекомунікацій або 

уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та надати копію 

зазначеного посвідчення та службові посвідчення, що засвідчують особу голови 

комісії та членів комісії (за наявності).»; 

2) пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Про проведення безвиїзної перевірки  суб'єкт ринку телекомунікацій 

повідомляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення та 

надсиланням йому одного примірника посвідчення про проведення безвиїзної 

перевірки, письмового запиту про надання  НКРЗІ у визначений термін необхідних 

документів  та інформації, а у разі якщо підставою для проведення позапланової 

перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та 

інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, копія цього документа. У 

запиті зазначаються поштова та електронна адреси на яку необхідно надати 

документи та інформацію. Посвідчення, після його оформлення суб’єктом ринку 

телекомунікацій, підлягає поверненню до НКРЗІ.»; 

3) пункт 2.2 викласти в такій редакції: 

«2.2. Перед проведенням позапланової перевірки (за виключенням безвиїзної 

перевірки) голова комісії  зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта ринку 

телекомунікацій або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки 
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та службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії (за 

наявності), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення на проведення 

перевірки.»; 

4) пункт 2.3 викласти в такій редакції: 

«2.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій на 

зворотному боці посвідчення (при проведені безвиїзної перевірки - на зворотньому 

боці посвідченні про проведення безвиїзної перевірки) робить напис про 

ознайомлення з посвідченням,  призначення особи, відповідальної за забезпечення 

проведення перевірки (при проведенні безвиїзної перевірки - за надання документів 

та інформації на запит НКРЗІ), та призначення особи, уповноваженої на підписання 

акта перевірки, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності). 

Датою допуску до проведення перевірки є дата зазначеного напису.»; 

5) пункт 3.1 після слів «Перед проведенням позапланової перевірки» 

доповнити знаками та словами «(за виключенням безвиїзної перевірки)»; 

6) пункт 3.2 після слів «в день початку перевірки» доповнити знаками та 

словами «(за виключенням безвиїзної перевірки)»; 

7) абзац другий пункту 3.3 викласти в такій редакції: 

«Голова комісії після отримання інформації від керівника (уповноваженої 

особи) суб’єкта ринку телекомунікацій про допуск до проведення позапланової 

перевірки (за виключенням безвиїзної перевірки) зобов’язаний пред’явити керівнику 

(уповноваженій особі) відокремленого підрозділу суб’єкта ринку телекомунікацій 

посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують 

особу голови комісії та членів комісії. (за наявності)»; 

8) пункт 4.3 після слів «Голова комісії перед початком перевірки» 

доповнити знаками та словами «(за виключенням безвиїзної перевірки)»; 

9) пункт 4.5 після слів «під час здійснення перевірки» доповнити знаками 

та словами «(за виключенням безвиїзної перевірки)»; 

10) пункти 4.8-4.10 викласти в такій редакції: 

«4.8. У разі відмови суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого 

підрозділу у допуску комісії до проведення перевірки комісія складає в одному 

примірнику акт про відмову оператора, провайдера телекомунікацій  у допуску 
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уповноважених НКРЗІ посадових осіб для проведення перевірки (додаток 14), 

який підписують уповноважені НКРЗІ посадові особи.  

Відмова керівника (уповноваженої особи) суб’єкта ринку телекомунікацій, 

його відокремленого підрозділу зробити напис на зворотному боці посвідчення про 

причини відмови в допуску до проведення перевірки не позбавляє комісію права 

скласти зазначений акт. 

У разі відсутності керівника (уповноваженої особи) суб`єкта ринку 

телекомунікацій комісією складається акт про неможливість проведення перевірки 

через відсутність керівника або уповноваженої особи суб’єкта ринку 

телекомунікацій (додаток 15). 

У разі відсутності суб`єкта ринку телекомунікацій за місцем його реєстрації 

комісією складається акт про неможливість проведення перевірки через відсутність 

суб’єкта ринку телекомунікацій за місцем його реєстрації (додаток 16). 

4.9. У разі відмови у допуску комісії до проведення перевірки, відсутності 

суб'єкта ринку телекомунікацій за місцем його реєстрації, відсутності керівника 

(уповноваженої особи) суб'єкта ринку телекомунікацій або ненадходження 

документів та інформації на запит НКРЗІ ця перевірка вважається такою, що не 

відбулася. 

На підставі актів про відмову у допуску до проведення перевірки, про 

неможливість проведення перевірки через відсутність керівника або уповноваженої 

особи суб’єкта ринку телекомунікацій, про ненадходження документів та інформації 

на запит НКРЗІ здійснюється повторне направлення на перевірку у такому порядку: 

Голова НКРЗІ видає наказ про визначення строку проведення планової 

перевірки у межах відповідного кварталу, визначеного рішенням НКРЗІ; 

НКРЗІ приймає рішення про визначення строку проведення планової 

перевірки (якщо строк перевірки переноситься на інший квартал) або визначення 

іншого строку проведення позапланової перевірки. 

У разі повторної відмови суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого 

підрозділу у допуску комісії до проведення перевірки комісія складає акт про 

повторну відмову оператора, провайдера телекомунікацій  у допуску уповноважених 

НКРЗІ посадових осіб для проведення перевірки (додаток 14 ). Акт надається до 
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розгляду на засідання НКРЗІ для прийняття відповідного рішення згідно з 

вимогами чинного законодавства. 

4.10. У разі перешкоджання суб'єктом ринку телекомунікацій, його 

відокремленим підрозділом комісії у здійсненні перевірки, комісія складає у двох 

примірниках акт про чинення перешкод, які не дають здійснити перевірку в повному 

обсязі (додаток 6). 

У цьому акті мають бути зафіксовані факти перешкоджання суб'єктом ринку 

телекомунікацій, його відокремленим підрозділом у проведенні комісією 

перевірки.»; 

11) доповнити розділ пунктом 4.10-1 в такій редакції: 

«4.10-1. У разі відсутності в перший день планової перевірки керівника 

суб’єкта ринку телекомунікацій або уповноваженої ним особи, яка має право 

представляти його інтереси при проведенні перевірок за дотриманням законодавства 

про телекомунікації, комісія складає акт про відмову оператора, провайдера 

телекомунікацій у допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб для проведення  

перевірки (додаток 14).»; 

12) доповнити розділ новими підрозділом 5 в такій редакції: 

«5. Особливості проведення безвиїзної перевірки та оформлення її результатів 

5.1. При проведенні безвиїзної перевірки  встановлюються  строки: 

       до 5 робочих днів – для підготовки та надання (надсилання) суб’єктом 

ринку телекомунікацій  до НКРЗІ документів та інформації,  згідно письмового 

запиту; 

      до 5 робочих днів – для перевірки в НКРЗІ документів та інформації, 

наданих суб’єктом ринку телекомунікацій та оформлення результатів безвиїзної 

перевірки, під час якої від суб’єкта  ринку телекомунікацій може отримуватись 

додаткова інформація, пояснення, інші матеріали. 

5.2.  У разі ненадходження від суб’єкта ринку телекомунікацій у строк до 15 

робочих днів з дати відправлення НКРЗІ, вказаних у письмовому запиті  матеріалів, 

або відмови  суб’єкта ринку телекомунікацій від надання зазначених матеріалів 

складається акт про ненадходження документів та інформації на запит НКРЗІ 

(додаток 13).   
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Письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та 

інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, яке стало підставою для 

проведення позапланової безвиїзної перевірки, підлягає повторному розгляду на 

засіданні НКРЗІ для прийняття рішення про проведення позапланової перевірки. 

5.3. За результатом безвиїзної перевірки у строк не пізніше ніж 5 робочих днів, 

починаючи з дати реєстрації в НКРЗІ  матеріалів, наданих  суб’єктом ринку 

телекомунікацій на письмовий запит уповноваженої НКРЗІ посадової особи, 

складається у 3-х примірниках акт безвиїзної перевірки згідно з вимогами цього 

Порядку (додаток 12).   

5.4. Один примірник акту безвиїзної перевірки залишається в НКРЗІ. Два 

примірники  акту безвиїзної перевірки, з попередженням про необхідність 

підписання та повернення одного примірника зазначеного акта у визначений термін 

до НКРЗІ, протягом 3 робочих днів після його підписання головою комісії 

направляється  суб'єкту ринку телекомунікацій рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення.   

У випадку неповернення в установлений строк відправленого суб'єкту  ринку 

телекомунікацій  або повернення не підписаного без поважних причин акту 

безвиїзної перевірки, у примірнику акту безвиїзної перевірки, що залишається в 

НКРЗІ, робиться напис про відмову суб'єкта перевірки у його підписанні. 

5.5. Після отримання примірника акту безвиїзної перевірки керівником 

суб'єкта ринку телекомунікацій або особою, що виконує його обов'язки, протягом 3  

робочих днів можуть бути подані (надіслані) письмові заперечення (зауваження) до 

акту, які долучаються до примірника  акту безвиїзної перевірки, що залишається в 

НКРЗІ та є його невід’ємною частиною. Також до нього долучаються документи, що 

підтверджують всі  факти поштових відправлень на адресу суб’єкта  ринку 

телекомунікацій.». 

 

6. У розділі VIІ: 

1) пункт 7.8 викласти у такій редакції: 

«7.8. Примірники акта перевірки (за виключенням акта безвиїзної перевірки) 

не пізніше останнього дня перевірки, зазначеного в посвідченні, підписуються 
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комісією та передаються для ознайомлення керівнику (уповноваженій 

особі) суб'єкта ринку телекомунікацій.»; 

2) пункт 7.9 після слів «на першому примірнику акта перевірки» 

доповнити словами та знаками «(за виключенням безвиїзної перевірки)»; 

3) в пункті 7.12: 

абзац перший доповнити словами та знаками «(за наявності)»; 

в абзаці другому слово «Другий» замінити словом «Один», слово «трьох» 

замінити цифрою «3»; 

4) пункт 7.16  викласти в такій редакції: 

«7.16. При виявленні за результатами перевірки фактів відповідних порушень 

комісія складає акти, зазначені у пунктах 2 – 6 частини першої статті 55 Закону 

України "Про телекомунікації", форма яких наведена у додатках 14, 17-20 до цього 

Порядку.»; 

5) в пункті 7.19: 

абзац другий доповнити словами «з урахуванням пункту 7.18 цього Порядку»; 

абзац третій викласти у такій редакції: 

«Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері 

телекомунікацій складається у двох примірниках, один з яких надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення суб’єкту ринку 

телекомунікацій або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта 

ринку телекомунікацій під розписку не пізніше 3 робочих днів від дати прийняття 

рішення про його видання.  

У разі надсилання розпорядження рекомендованим листом, копія його може 

бути направлена суб’єкту ринку телекомунікацій засобами електронних 

комунікацій.»; 

6) в пункті 7.20: 

абзац другий викласти в такій редакції:  

«Припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації 

складається та підписується головою комісії, яка здійснювала перевірку, та не 

пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня складення акта або отримання 

підписаного суб’єктом ринку телекомунікацій примірника акту перевірки (при 
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здійсненні безвиїзної перевірки) видається суб'єкту ринку 

телекомунікацій.»; 

абзац четвертий доповнити знаком та словами «, а копія його може бути 

направлена суб’єкту ринку телекомунікацій засобами електронних комунікацій». 

7. У розділі VIІІ: 

1) у пункті 8.1: 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«одержувати копії посвідчення на проведення перевірки та перевіряти (за 

виключенням безвиїзної перевірки) наявність у посадових осіб НКРЗІ службових 

посвідчень;»; 

в абзаці дев’ятому слова «органу державного нагляду» замінити словом 

«перевірки»; 

2) у пункті 8.2: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«допускати комісію на територію та в приміщення для проведення перевірки, 

за виключенням безвиїзної перевірки;»; 

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:  

«при проведені безвиїзної перевірки надавати до НКРЗІ документи та 

інформацію у строк не більше ніж 5 робочих днів з дати отримання посвідчення на 

проведення безвиїзної перевірки та запиту про надання документів та інформації;». 

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати абзацами шостим – восьмим. 

8. У розділі IХ: 

1) абзац перший пункту 9.1 після слів «голова та члени комісії» доповнити 

знаками та словами «(за наявності)»; 

2) абзац перший пункту 9.2 після слів «голова та члени комісії» доповнити 

знаками та словами «(за наявності)». 

9. Доповнити Порядок новими додатками 11-20, що додаються. 

 

 

Директор департаменту  

державного нагляду       О.В. Корецький 
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Додаток 11 
до Порядку здійснення 
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій 

 
Державний Герб України  

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв'язку та інформатизації 
 

ПОСВІДЧЕННЯ 
 

від _____________ 20__ року                                                     № ___________ 
 
Видане на проведення безвиїзної позапланової  перевірки      _____________ 
__________________________________________________________________ 

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта ринку телекомунікацій, щодо діяльності якого проводиться 
перевірка, місцезнаходження (місце проживання))  

 
щодо дотримання вимог законодавства у сфері телекомунікацій. 
 
Склад комісії: 
Голова комісії _____________________________________________________, 

                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
Члени комісії:    ___________________________________________________, 

                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
_________________________________________________________________, 

                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 
Номер та дата наказу (рішення) про проведення перевірки 
_________________________________________________________________ 
 
Предмет перевірки:          
_________________________________________________________________ 
у строк до _____________ 20__ року                                   
 
_____________________  __________________ ________________________  
         (посада уповноваженої особи)                            (підпис)                               (ініціали та прізвище) 
 
                                                                       М.П. 
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Додаток 12 
до Порядку здійснення 
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій 

 

Державний Герб України 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 
АКТ 

 перевірки дотримання законодавства про телекомунікації  
 

від ___ _________ 20___ року                                                           № _______ 
 

Суб'єкт ринку телекомунікацій  ______________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку 
телекомунікацій) 

 

номер та дата посвідчення __________________________________________ , 
 
Голова комісії: 
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 

Члени комісії: _____________________________________________________, 
                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________________________________________________ 
                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 

за участю представника(ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали 
осіб, які залучені до проведення перевірки) 

 

у присутності _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи суб'єкта ринку телекомунікацій) 
 

у строк з ___ _____________ 20___ року        по ___ ____________ 20___ року 
провели  безвиїзну позапланову  перевірку  суб'єкта ринку телекомунікацій 
__________________________________________________________________, 

(у разі недопуску до перевірки про це зазначається) 
 

номер та дата наказу (рішення) НКРЗІ про проведення перевірки __________ 
__________________________________________________________________, 
предмет перевірки __________________________________________________ 

(відповідно до посвідчення) 
 

Дані суб'єкта ринку телекомунікацій: 
місцезнаходження (місце проживання) ________________________________ 
_________________________________________________________________, 
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Продовження додатка 12 

 
ліцензія на здійснення діяльності від _______________ № _______________, 
__________________________________________________________________ 

(вид діяльності, зазначений у ліцензії) 
За результатами перевірки встановлено: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________Таким чином, 
перевіркою встановлено: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(висновки із зазначенням  усіх виявлених порушень законодавства у сфері телекомунікацій з посиланням на конкретні 

пункти, частини, статті законів, інших нормативно-правових актів) 
 
Цей акт складено у трьох примірниках. 
 
Додатки:  
 
 

Голова комісії 
_________________________________________________________________ 

(підпис, дата, ініціали, прізвище) 
 
 

 
Члени комісії: ____________________________________________________, 

(підпис, дата, ініціали, прізвище) 
 
_________________________________________________________________ 

(підпис, дата, ініціали, прізвище) 
 

 
 
 
Один примірник акту направлено на адресу суб'єкта ринку 
телекомунікацій__________________________________________________________
____________________________________________________________, 

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку 
телекомунікацій) 

____ _________ 20    року      рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
 
Голова комісії 
_________________________________________________________________ 

(підпис, дата, ініціали, прізвище) 
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Додаток 13 
до Порядку здійснення 
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій 

 
Державний Герб України 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 

АКТ 
про ненадходження документів та інформації  на запит НКРЗІ 

 
 від ___ _____________ 20___ року                                                        № ________ 

________________________________________________________________________, 
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку телекомунікацій) 

 
номер та дата посвідчення _________________________________________________ 

 
Голова комісії  
________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
члени комісії:____________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 

 
У строк з _____________ 20__ року                          по ___ __________ 20__ року 

від суб’єкту  ринку телекомунікацій  не надійшли  на адресу НКРЗІ (голови комісії 
(уповноваженої  НКРЗІ посадової особи) документи та  інформація, що  зазначені у 
запиті НКРЗІ  від ____________ №_______,  необхідні для проведення позапланової 
безвиїзної перевірки.  
 
Причини ненадходження документів та інформації_____________________________ 
________________________________________________________________________ 

(опис причин ) 
та призвели______________________________________________________________ 

(опис наслідків ненадходження документів та інформації ) 
 

Цей акт складено у двох примірниках. 
Додатки: ____________________________________________________________ 

 
Голова комісії      
_______________________________________________________________________, 

                   (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
Члени комісії:               ____________________________________________________, 

                   (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                       ____________________________________________________, 
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                   (підпис, дата, ініціали, прізвище) 

Додаток 14  
до Порядку здійснення  
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій  

 

 
Державний Герб України 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв'язку та інформатизації 
 

АКТ 
про відмову/повторну відмову оператора, провайдера телекомунікацій у 
допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб для проведення перевірки 

 
 від ___ _____________ 20___ року                                                 № ___________  
__________________________________________________________________, 
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку телекомунікацій) 
номер та дата посвідчення __________________________________________ 
      
Голова комісії  
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 
за участю представника (ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
 
у присутності_____________________________________________________ 

                      (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи-
підприємця, діяльність якої перевіряється) 

    
 «____» ________ 20__ року  суб’єктом ринку телекомунікацій було відмовлено у 
допуску уповноважених національною комісією, що здійснює  державне  
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб для проведення 
______________________________________________ перевірки, 
                                             (вид перевірки) 
що підтверджується 
____________________________________________________________________ 

                             (опис дій суб’єкта ринку телекомунікацій) 
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Продовження додатка 14 

 
      Цей акт складено в одному примірнику.  
    
   Додатки: ________________________________________________________ 
 
   
 
Голова комісії 
__________________________________________________________________  

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
Члени комісії:       __________________________________________________ ,  

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                _________________________________________________ , 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
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Додаток 15  
до Порядку здійснення 
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій 
 

(Державний Герб України) 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання  
у сфері зв’язку та інформатизації 

 

АКТ 
про неможливість проведення перевірки через відсутність керівника або 

уповноваженої особи суб’єкта ринку телекомунікацій 
 

 від ___ _____________ 20___ року                                              № ___________  
 
__________________________________________________________________, 

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта нагляду) 
номер та дата посвідчення ___________________________________________ 
Голова комісії  
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

                             (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
за участю представника(ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
у присутності___________________________________________________ 

 (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника суб’єкта нагляду, діяльність якого 
перевіряється) 

 
під  час проведення_______________ перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій 
щодо додержання вимог законодавства про телекомунікації 
встановлено: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(короткий виклад обставин неможливості проведення перевірки) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 15 
 
 
Цей акт складено в одному примірнику.  
 
Додатки: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Голова комісії        
__________________________________________________________________, 

(підпис, дата, ініціали, прізвище) 
 

члени комісії:        __________________________________________________, 
                                        (підпис, дата, ініціали, прізвище) 

                                __________________________________________________ 
                                       (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
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Додаток 16  
до Порядку здійснення   державного 
нагляду за ринком телекомунікацій 

 
(Державний Герб України) 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації 
 

АКТ 
про неможливість проведення перевірки через відсутність суб’єкта ринку 

телекомунікацій за місцем його реєстрації 
 

 від ___ _____________ 20___ року                                              № ___________  
 
__________________________________________________________________, 

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта нагляду) 
номер та дата посвідчення ___________________________________________ 
Голова комісії 
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

                             (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
за участю представника(ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
у присутності___________________________________________________ 

 (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника суб’єкта нагляду, діяльність якого 
перевіряється) 

під  час проведення_______________ перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій 
щодо додержання вимог законодавства про телекомунікації 
встановлено факт відсутності суб’єкта нагляду за місцем його реєстрації відповідно до 
інформації, яка міститься в ЄДРПОУ 
__________________________________________________________________ 

(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини), 
наявність/відсутність таблички із найменуванням суб’єкта нагляду, інформація, отримана від власника будинку, інші 

встановлені відомості) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 16 
 
 
Цей акт складено в одному примірнику.  
 
Додатки: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Голова комісії 
__________________________________________________________________, 

       (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
члени комісії:        __________________________________________________, 

                                       (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                __________________________________________________ 

                                        (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
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Додаток 17 
до Порядку здійснення  
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій  

 

 
Державний Герб України 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв'язку та інформатизації 
 

АКТ 
про виявлення недостовірних відомостей у документах,  

поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії 
 
від ___ _____________ 20___ року                                                 № ___________  
__________________________________________________________________, 
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку телекомунікацій) 
номер та дата посвідчення __________________________________________ 
 
Голова комісії 
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 
за участю представника (ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
у присутності_____________________________________________________ 

                      (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи-
підприємця, діяльність якої перевіряється) 

 
    У строк з ________ 20__ року по ___ _________ 20__ року під час проведення 
___________________________________________________________ перевірки, 
                                               (вид перевірки) 
були виявлені недостовірні відомості у документах, поданих суб’єктом 
господарювання __________________________________для отримання ліцензії  
                                              (назва суб’єкта господарювання) 
____________________________________________________________________, 
                                                (серія, номер, дата видачі ліцензіїї) 
які полягали у тому, що _______________________________________________ 

                             (опис відомостей) 
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Продовження додатка 17 
 

      Цей акт складено у двох примірниках.  
    
   Додатки: ________________________________________________________ 
 
 
Голова комісії      
_________________________________________________________________  

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
Члени комісії:       __________________________________________________, 

                      (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                _________________________________________________, 

                         (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                __________________________________________________ 

                           (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
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Додаток 18 
до Порядку здійснення  
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій  

 

 
Державний Герб України 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв'язку та інформатизації 
 

АКТ 
про встановлення факту передачі ліцензії  

або її копії іншій юридичній або фізичній особі для здійснення господарської 
діяльності 

 
від ________________ 20___ року                                                 № ___________  
__________________________________________________________________, 
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку телекомунікацій) 
номер та дата посвідчення __________________________________________ 
      
Голова комісії 
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 
за участю представника (ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
у присутності_____________________________________________________ 

                      (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи-
підприємця, діяльність якої перевіряється) 

 
    У строк з ________ 20__ року по ___ _________ 20__ року під час проведення 
___________________________________________________________ перевірки, 
                                               (вид перевірки) 
були встановлені факти передачі ліцензії (копії ліцензіїї)  
____________________________________________________________________  
                                       (серія, номер, дата видачі ліцензії) 
суб’єктом ринку телекомунікацій _______________________________________ 
                                                                                                   (назва суб’єкта) 
 юридичній або фізичній особі __________________________________________ 
                                                                    (назва юридичної особи, ПІБ та ІПН фізичної особи) 
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Продовження додатка 18 
 
 
для  здійснення  господарської, що підтверджується 
____________________________________________________________________ 

                             (опис підтверджуючих матеріалів та відомостей) 
 
 

      Цей акт складено у двох примірниках.  
    
   Додатки: ________________________________________________________ 
 
   
 
         
Голова комісії      
_________________________________________________________________  

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
Члени комісії:       __________________________________________________, 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                _________________________________________________, 

                       (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                __________________________________________________ 

                           (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
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Додаток 19 
до Порядку здійснення  
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій  

 
Державний Герб України 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв'язку та інформатизації 
 

АКТ 
про невиконання оператором, провайдером телекомунікацій розпорядження 

про усунення порушень ліцензійних умов 
 
від ________________ 20___ року                                                 № ___________  
__________________________________________________________________, 
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку телекомунікацій) 
номер та дата посвідчення __________________________________________ 
       
Голова комісії 
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 
за участю представника (ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
у присутності_____________________________________________________ 

                      (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи-
підприємця, діяльність якої перевіряється) 

 
    У строк з ________ 20__ року по ___ _________ 20__ року під час проведення 
___________________________________________________________ перевірки, 
                                               (вид перевірки) 
були встановлені факти невиконання суб’єктом ринку телекомунікацій 
___________________________________________________________________ 
                                                             (назва суб’єкта) 
розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов від «____» № _____, які 
полягають в тому, що ______________________________________________ 
                                                                     (детальний опис фактів) 
 
 
      Цей акт складено у двох примірниках.  
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Продовження додатка 19 
 
   Додатки: ________________________________________________________ 
 
   
 
         
Голова комісії       
___________________________________________________________________  

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
Члени комісії:       __________________________________________________, 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                _________________________________________________, 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                __________________________________________________ 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28
 

Додаток 20 
до Порядку здійснення  
державного нагляду 
за ринком телекомунікацій  

 

 
Державний Герб України 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв'язку та інформатизації 
 

АКТ 
про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов 

 
від ________________ 20___ року                                                 № ___________  
__________________________________________________________________, 
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта ринку телекомунікацій) 
номер та дата посвідчення __________________________________________ 
       
Голова комісії 
__________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
члени комісії:______________________________________________________, 

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 
за участю представника (ів) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, посада(и), прізвище(а), ініціали осіб, які 

залучені до проведення перевірки) 
у присутності_____________________________________________________ 

                      (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи-
підприємця, діяльність якої перевіряється) 

 
    У строк з ________ 20__ року по ___ _________ 20__ року під час проведення 
___________________________________________________________ перевірки, 
                                               (вид перевірки) 
були встановлені факти повторного порушення суб’єктом ринку телекомунікацій 
_____________________________________________________ 
                                                                                    (назва суб’єкта) 
Ліцензійних умов ____________________________________________________, 
                                                            (назва ліцензійних умов) 
а саме: _____________________________________________________________ 
                                                                     (детальний опис порушення) 
 
 

 
      Цей акт складено у двох примірниках.  
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     Продовження додатка 20 
 
   Додатки: ________________________________________________________ 
 
   
         
Голова комісії       
_________________________________________________________________  

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
Члени комісії:       __________________________________________________, 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                _________________________________________________, 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
                                __________________________________________________ 

                    (підпис, дата, ініціали, прізвище) 
 


