
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ 

КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

ПОСТАНОВА 

13.07.2022  № 103 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

28 липня 2022 р. 

за № 855/38191 

Про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених 

посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів 

порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються 

в приписі про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний 

спектр 

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв'язку № 136 від 03.08.2022} 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку 

№ 136 від 03.08.2022} 

Відповідно до статті 13, абзацу другого частини першої статті 14 Закону України «Про електронні 

комунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити такі, що додаються: 

форму припису про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та 

радіочастотний спектр; 

форму розпорядження про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та 

радіочастотний спектр; 

граничні строки усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та 

радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення порушень законодавства про 

електронні комунікації та радіочастотний спектр. 

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв'язку № 136 від 03.08.2022} 
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2. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати цю 

постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

Голова О. Животовський 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 103 

ПРИПИС 

про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр 

{Форма припису із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв'язку № 136 від 03.08.2022} 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 103 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр 

{Форма розпорядження із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв'язку № 136 від 03.08.2022} 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 
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регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра 

та надання послуг 

поштового зв’язку 

13 липня 2022 року № 103 

ГРАНИЧНІ СТРОКИ 

усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний 

спектр, які зазначаються в приписі про усунення порушень законодавства про електронні 

комунікації та радіочастотний спектр 

№ з/п Типи порушень законодавства про електронні комунікації 

та радіочастотний спектр 

Нормативне 

обґрунтування 

Граничний 

строк 

1 Порушення вимог щодо повідомлення про початок 

здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій 

Стаття 16 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 10 

робочих 

днів 

2 Порушення постачальником електронних комунікаційних 

мереж або послуг умов загальної авторизації 

Стаття 18 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 1 

місяця 

3 Неподання постачальниками електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг, загальними користувачами 

радіочастотного спектра до регуляторного органу 

регуляторної звітності щодо здійснення діяльності у сферах 

електронних комунікацій та радіочастотного спектра, 

певних її видів 

Стаття 20 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 15 

робочих 

днів 

4 Порушення вимог щодо створення електронних 

комунікаційних мереж 

Стаття 25 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

5 Порушення вимог щодо надання доступу до фізичної 

інфраструктури електронних комунікацій для розгортання 

високошвидкісних мереж 

Статті 27-30 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

6 Невжиття постачальниками електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг 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 

Стаття 31 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 1 

місяця 
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несанкціонованого доступу до електронних комунікаційних 

мереж 

7 Порушення вимог щодо взаємоз’єднання електронних 

комунікаційних мереж при наданні послуг міжособистісних 

електронних комунікацій з використанням нумерації 

Стаття 33 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

8 Порушення вимог щодо доступу до електронних 

комунікаційних мереж та їх інфраструктури 

Стаття 34 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

9 Порушення умов застосування технічних засобів 

електронних комунікацій та кінцевого (термінального) 

обладнання 

Стаття 36 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

10 Порушення вимог щодо засад користування радіочастотним 

спектром 

Стаття 46 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

11 Порушення умов, що застосовуються до прав користування 

радіочастотним спектром 

Стаття 47 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

12 Порушення умов ліцензій на користування радіочастотним 

спектром 

Стаття 49 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

13 Порушення вимог щодо передачі або надання в 

користування індивідуальних прав користування 

радіочастотним спектром 

Стаття 52 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

14 Порушення вимог щодо спільного користування 

радіочастотним спектром 

Стаття 58 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

15 Порушення порядку користування радіочастотним спектром 

для потреб телебачення і радіомовлення 

Стаття 62 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

16 Порушення вимог щодо користування радіочастотним Стаття 63 Закону до 1 
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спектром певними категоріями загальних користувачів 

радіочастотного спектра 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

місяця 

17 Порушення вимог щодо розгортання та експлуатації 

малопотужних базових станцій 

Стаття 67 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

18 Порушення порядку тимчасового використання 

радіообладнання 

Стаття 72 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 1 

місяця 

19 Порушення умов, що застосовуються до прав на 

користування ресурсом нумерації 

Стаття 79 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

20 Порушення вимог щодо доступу до номерів та послуг 

електронних комунікацій з використанням ресурсу 

нумерації 

Статті 

80, 118 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

21 Невиконання накладених регуляторним органом 

регуляторних зобов’язань 

Статті 85-90 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 3 

місяців 

22 Порушення застосування встановлених регуляторним 

органом розрахункових такс за термінацію трафіка 

Стаття 91 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 15 

робочих 

днів 

23 Ненадання до регуляторного органу у встановлених ним 

формі та строки регуляторну звітність про виконання 

регуляторних зобов’язань 

Частина п’ята статті 

92 Закону України 

«Про електронні 

комунікації» 

до 15 

робочих 

днів 

24 Невиконання вимог щодо надання доступних універсальних 

електронних комунікаційних послуг 

Статті 

100, 103 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 2 

місяців 

25 Порушення вимог щодо надання електронних 

комунікаційних послуг кінцевим користувачам 

Статті 

104, 105, частина 

друга статті 

до 2 

місяців 
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110, статті 

111, 112 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

26 Невиконання вимог щодо ціноутворення та розрахунків у 

сфері електронних комунікацій 

Стаття 106 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 1 

місяця 

27 Невиконання вимог щодо зміни постачальника електронних 

комунікаційних послуг та надання послуг перенесення 

номерів 

Стаття 113 Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» 

до 1 

місяця 

28 Порушення інших вимог законодавства про електронні 

комунікаціїта радіочастотний спектр 

Інші вимоги Закону 

України «Про 

електронні 

комунікації» та 

нормативно-

правових актів у 

сферах електронних 

комунікацій та 

радіочастотного 

спектра 

до 2 

місяців 

Директор Департаменту 

державного нагляду 

 

О. Шнайдер 

{Граничні строки із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв'язку № 136 від 03.08.2022} 
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