ПЕРЕЛІК
питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

1.1

Посилання на
законодавство,
в якому
Назва
міститься
Вимога законодавства, якої
об’єкта,
вимога
повинні дотримуватися суб’єкти
на який
(скорочене
господарювання у відповідній
спрямованайменування,
сфері державного нагляду
на вимога
номер акта
(контролю)
законодав
(документа) та
ства
номер статті, її
частини,
пункту, абзацу)

Ризик настання негативних
наслідків від провадження
господарської діяльності

Діяльність, на яку Код цілі
спрямована вимога державног небезпечна
подія, що
законодавства (із о нагляду
(контро
зазначенням коду
призводить
згідно з КВЕД)
до настання
лю)

негативних
наслідків

негативний
наслідок

Ймовірність
настанн
я
Питання для
негативперевірки
них
наслідкі дотримання вимоги
законодавства
в (від 1
(підлягає включенню
до 4
балів, де до переліку питань
щодо проведення
4—
заходу державного
найвищ- нагляду (контролю)
ий
рівень
ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб’єктів ринку телекомунікацій у відповідній сфері
Несвоєчасне
Смерть людини,
Право на здійснення діяльності Абзаци
Повідомл 61.10 Діяльність у
О1
Суб’єкт ринку
3
у сфері телекомунікацій суб’єкт
господарювання набуває
шляхом подання до
національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, повідомлення
про початок здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій.
Здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій без подання
повідомлення про початок
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій забороняється.

перший,
другий
частини
першої статті
42 ЗУ
№ 1280-IV;
абзац другий
пункту 1
розділу ІІ
Рішення
№ 610;
підпункт 1
пункту 1
розділу ІІ
Правил № 541

ення про
початок
здійснен
ня
діяльност
і у сфері
телекому
нікацій

сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку;

шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві

телекомунікацій
подав до НКРЗІ
повідомлення про
початок здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій

Примітки

Порядковий номер

Сфера державного нагляду (контролю) державний нагляд у сфері телекомунікацій

Набуття права на здійснення
діяльності відповідно до
частини першої статті 42
Закону України "Про
телекомунікації" (далі - ЗУ
№ 1280-IV).
Суб'єкт господарювання
набуває право на здійснення
діяльності шляхом подання до
НКРЗІ повідомлення про
початок здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій
відповідно до статті 42 Закону
України "Про телекомунікації"
та порядку ведення реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій.
.

показникам

телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил
поліції,
взаємоз’єднання
державних
телекомунікацій
органів,
них мереж
відповідальних
за
загального
формування
і
користування,
реалізацію
затверджених
державної
рішенням
політики у сферах
Національної
національної
комісії з питань
безпеки і оборони
регулювання
зв’язку від
08.12.2005 № 155 Несанкціоноване
втручання в роботу
та
зареєстрованих в телекомунікаційних
мереж
Міністерстві
юстиції України
Загроза
27.01.2006 за
№ 71/11945 (далі національній безпеці
держави
– Правила
№ 155)
Збитки, завдані
операторам
Розповсюдження
телекомунікацій
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги

Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку
маршрутизації
трафіка в
телекомунікацій
ній мережі
загального
користування
України,
затвердженого
рішенням НКРЗІ
від 05.07.2012 №
324 та
зареєстрованого
в Міністерстві
юстиції України
25.07.2012 за
№ 1252/21564
(далі – Порядок
№ 324)
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій

ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.2

Оператори телекомунікацій
зобов’язані здійснювати
діяльність у сфері
телекомунікацій відповідно до
законодавства за умови
включення до реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій, а у
визначених законом випадках
також за наявності відповідних
дозволів.
Суб’єкт господарювання
набуває право на провадження
діяльності у сфері
телекомунікацій з дати подання
повідомлення про початок
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій до
національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації.
Набуття права на здійснення
діяльності відповідно до
частини першої статті 42
Закону України "Про

Пункт 1
частини
першої статті
39,
абзац другий
частини
третьої
статті 42
ЗУ № 1280-IV;
абзац другий
пункту 1
розділу ІІ
Рішення
№ 610;
підпункт 1
пункту 1
розділу ІІ
Правил № 541

Повідомл
ення про
початок
здійснен
ня
діяльност
і у сфері
телекому
нікацій;
телекому
нікаційцн
а мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку;

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
почав здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій не
раніше дати
подання до НКРЗІ
повідомлення про
початок здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій

телекомунікації".
Суб'єкт господарювання
набуває право на здійснення
діяльності шляхом подання до
НКРЗІ повідомлення про
початок здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій
відповідно до статті 42 Закону
України "Про телекомунікації"
та порядку ведення реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій.

Правил
поліції,
взаємоз’єднання
державних
телекомунікацій
органів,
них мереж
відповідальних за
загального
формування і
користування,
реалізацію
затверджених
державної
рішенням
політики у сферах
Національної
національної
комісії з питань
безпеки і оборони
регулювання
зв’язку від
Несанкціоноване
08.12.2005 № 155
втручання в роботу
та
телекомунікаційних
зареєстрованих в
мереж
Міністерстві
юстиції України
Загроза
27.01.2006 за
національній безпеці
№ 71/11945 (далі
держави
– Правила
№ 155)
Збитки, завдані
операторам
Розповсюдження
телекомунікацій
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і

сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку
маршрутизації
трафіка в
телекомунікацій
ній мережі
загального
користування
України,
затвердженого
рішенням НКРЗІ
від 05.07.2012 №
324 та
зареєстрованого
в Міністерстві
юстиції України
25.07.2012 за
№ 1252/21564
(далі – Порядок
№ 324)
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим

доступом
Рефайл

1.3

У разі зміни відомостей,
зазначених у поданому
повідомленні про початок
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій, суб’єкт
господарювання зобов’язаний
подати до національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, відповідне
повідомлення у порядку,
визначеному частиною третьою
цієї статті, протягом десяти
робочих днів з дня настання
таких змін.
Продовження здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій без подання
повідомлення про зміну
відомостей, що зазначаються у
реєстрі операторів, провайдерів
телекомунікацій,
забороняється.
Зміни відомостей, зазначених у
поданому Повідомленні, протягом десяти робочих днів з
дня настання таких змін.
у разі зміни відомостей,
зазначених у поданому
повідомленні про початок
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій, суб'єкт
господарювання зобов'язаний
подати до НКРЗІ відповідне
повідомлення у порядку,
визначеному частиною третьою
статті 42 Закону України "Про

Абзаци
шостий,
десятий
частини п’ятої
статті 42 ЗУ
№ 1280-IV;
абзац
четвертий
пункту 1
розділу ІІ
Рішення
№ 610;
підпункт 4
пункту 1
розділу ІІ
Правил № 541

Повідомл
ення про
початок
здійснен
ня
діяльност
і у сфері
телекому
нікацій;
телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

У разі зміни
відомостей,
зазначених у
поданому
повідомленні про
початок здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій,
суб’єкт ринку
телекомунікацій
подав до НКРЗІ
відповідне
повідомлення
протягом десяти
робочих днів з дня
настання таких змін.

телекомунікації", протягом
десяти робочих днів з дня
настання таких змін.

1.4

У повідомленні про початок
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій зазначаються:
1) повне найменування
юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові (за наявності)
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);

Пункти 1-10
частини другої
статті 42 ЗУ
№ 1280-IV;
абзац другий
пункту 3
розділу ІІ
Рішення №
610

Повідомл
ення про
початок
здійснен
ня
діяльност
і у сфері
телекому
нікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Ус і небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Дані суб’єкта ринку
телекомунікацій
відповідають даним,
зазначеним у
повідомленні про
початок здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій на
час проведення
перевірки

6) прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності) керівника;
7) територія, на якій
здійснюється діяльність у сфері
телекомунікацій;
8) вид та опис
телекомунікаційних послуг. У
разі відсутності в орієнтовному
переліку видів
телекомунікаційних послуг,
затвердженому національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації,
послуги, яку планує надавати
суб’єкт господарювання, вид та
опис такої послуги надається в
довільній формі;
9) інформація про отримані
ліцензії, дозволи - у разі
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій, яка
передбачає використання
обмеженого (радіочастотного
та/або номерного) ресурсу;
10) зобов’язання заявника
виконувати передбачені
законом, Правилами здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій та іншими
нормативно-правовими актами
у сфері телекомунікацій
обов’язки оператора,
провайдера телекомунікацій.
Форма повідомлення про

початок здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій
визначається національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації.
Таке повідомлення
підписується керівником або
особою, яка може вчиняти дії
від імені суб’єкта
господарювання, або особисто
фізичною особою підприємцем.
У разі подання Повідомлення
через інтегровану ІАС НКРЗІ
інформація, встановлена
пунктами 1, 3, 6 частини другої
статті 42 Закону,
узгоджуватиметься в
автоматичному режимі з
відомостями Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань (далі - ЄДР) та
автоматично зазначається у
Повідомленні згідно із такими
відомостями. Під час
заповнення Повідомлення
суб'єкт господарювання
підтверджує достовірність цієї
інформації шляхом його
підписання.

1.5

1. Оператори телекомунікацій
зобов’язані своєчасно надавати
ЦОВЗ та національній комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, звіти та
інформацію в обсягах, порядку
і строки, визначені
законодавством.
Усі оператори, провайдери
телекомунікацій, які мають
право на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
відповідно до статті 42 Закону
України "Про телекомунікації",
безоплатно подають до НКРЗІ
квартальну та річну звітність
державною мовою в обсягах,
формах та строки, визначені
цим Порядком (звітність
подається виключно відповідно
до здійснюваного виду
діяльності).
Якщо оператори, провайдери
телекомунікацій, відомості про
яких містяться в реєстрі
операторів, провайдерів
телекомунікацій, фактично не
здійснюють діяльності у сфері
телекомунікацій відповідно до
зазначеного(их) у такому
реєстрі виду(ів)
телекомунікаційних послуг,
вони зобов'язані повідомити
НКРЗІ про це листом у строк,
встановлений для подання
звітності.
1. Оператори, провайдери

Пункт 13
частини
першої статті
39 ЗУ
№ 1280-IV;
пункт 5
розділу І,
пункти 1, 2, 4,
6-9, 11, 12
розділу ІІ
Порядку
№ 180;
підпункт 10
пункту 2
розділу ІІ
Правил №
541;
пункт 3.4
глави 3
Положення №
174

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Звіти та інформацію
подано до НКРЗІ в
обсягах, порядку і
строки, визначені
законодавством

телекомунікацій зобов’язані
надавати НКРЗІ звітність в
обсягах, формах та строки,
визначені цим Порядком.
Інформація на запит повинна
відповідати змісту запиту та
надаватись у строки, визначені
цим Порядком.
2. Оператори, провайдери
телекомунікацій зобов’язані
надавати звітність та
інформацію НКРЗІ в такі
строки:
квартальну звітність - не
пізніше 25 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом (періодом);
річну звітність - не пізніше 28
лютого року, наступного за
звітним;
інформацію, яка необхідна для
визначення ринків певних
телекомунікаційних послуг та
проведення їх аналізу,
моніторингу тарифів,
аналітичних матеріалів щодо
стану і розвитку галузі зв’язку,
аналізу результатів державного
нагляду,- не пізніше ніж
протягом 30 календарних днів з
дати отримання запиту, якщо
інше не передбачено
законодавством;
інформацію для розгляду

Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Неефективне
Порушення
використання
цілісності і
обмеженого ресурсу
сталості
України
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного

звернень споживачів - не
пізніше ніж за 14 календарних
днів з дати отримання запиту,
якщо інше не вказано у запиті
НКРЗІ.
4. Звітність у частині
фінансово-економічних
показників складається
операторами, провайдерами
телекомунікацій наростаючим
підсумком з початку року
станом на кінець останнього
дня звітного періоду, показники
вказуються з округленням до
одного знака після коми.
Кількісні показники вказуються
станом на останню дату
звітного періоду.
Усі показники зазначаються в
одиницях виміру, вказаних у
формах звітності. У рядках, де
відсутні дані для заповнення,
мають бути проставлені нулі.
6. Оператори, провайдери
телекомунікацій надають
звітність та інформацію в
паперовій формі з одночасним
надсиланням копії в
електронній формі.
6.1. Звітність у паперовій формі
формується у вигляді
друкованих таблиць з
відповідних електронних форм
звітних даних. При
відображенні друкованої
інформації не повинно бути

ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

виправлень та редагування.
6.2. Повнота і достовірність
звітності та інформації
підтверджуються підписом
керівника суб’єкта
господарювання або
уповноваженої ним особи та
засвідчуються печаткою
суб’єкта господарювання (за
наявності).
6.3. Звітність та інформація в
паперовій формі надаються
НКРЗІ з супровідним листом на
бланку оператора, провайдера
телекомунікацій (за наявності),
в якому наводиться перелік
додатків із зазначенням
кількості аркушів кожного.
Супровідний лист підписується
керівником оператора,
провайдера телекомунікацій
або уповноваженою ним
особою.
6.4. При наданні звітності та
інформації в паперовій формі
вона направляється
реєстрованим поштовим
відправленням або поштовим
відправленням з оголошеною
цінністю з описом вкладення та
з повідомленням про вручення,
кур’єрською службою доставки
кореспонденції або надається
уповноваженою особою
суб’єкта господарювання.
При наданні звітності та
інформації через уповноважену

особу суб’єкта господарювання
структурний підрозділ,
відповідальний за організацію
діловодства в НКРЗІ, робить
відмітку про дату її
надходження на копії
супровідного листа, що
повертається уповноваженій
особі суб’єкта господарювання.
6.5. Одночасно копії звітності в
електронному вигляді (файли в
одному з форматів: MS Excel,
Open Office, Numbers)
надаються на електронному
носії інформації або
надсилаються на електронну
пошту, зазначену на
офіційному веб-сайті НКРЗІ у
відповідному розділі.
7. Надання звітності в
електронній формі
здійснюється на офіційному
веб-сайті НКРЗІ в розділі
«Звітність операторів,
провайдерів телекомунікацій»
за допомогою відповідних
програмних засобів, з
накладанням електронного
цифрового підпису. У цьому
випадку оператор, провайдер
телекомунікацій має право не
подавати звітність в паперовій
формі.
8. Датою надання звітності та
інформації вважається:
для паперової форми: в разі
відправлення поштою - дата,

зазначена на поштовому
штемпелі оператора поштового
зв’язку; в разі надання через
уповноважену особу - дата
реєстрації у структурному
підрозділі, відповідальному за
організацію діловодства в
НКРЗІ;
для електронної форми - дата
отримання повідомлення про
надання звітності на
офіційному веб-сайті НКРЗІ,
надісланого на електронну
пошту, зазначену під час
реєстрації на офіційному вебсайті НКРЗІ.
9. Оператор, провайдер
телекомунікацій протягом п’яти
робочих днів з дня отримання
повідомлення про втрату або
псування поштового
відправлення, яким надавались
звітність та інформація,
зобов’язаний надіслати поштою
або надати особисто чи через
уповноважену особу до НКРЗІ
дублікат звітності та інформації
разом з копією повідомлення
про втрату чи псування
поштового відправлення.
11. Оператор, провайдер
телекомунікацій протягом п’яти
робочих днів з дати отримання
повідомлення від НКРЗІ
повинен усунути порушення та
надати звітність повторно.
12. У разі самостійного

виявлення операторами,
провайдерами телекомунікацій
помилок у раніше наданій
звітності вони зобов’язані
протягом місяця з дати надання
такої звітності надати
виправлену форму звітності з
виділенням інформації, щодо
якої були допущені помилки, з
відповідним обґрунтуванням.
Оператори телекомунікацій, що
надають телекомунікаційні
послуги, показники ЯТП яких
визначені для оприлюднення,
щороку не пізніше 31 січня
року, наступного за звітним,
подають до НКРЗІ звіти про
якість цих послуг відповідно до
Порядку надання операторами,
провайдерами телекомунікацій
звітності та інформації,
затвердженого рішенням НКРЗІ
від 05.04.2016 № 180
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18.05.2016 за
№ 739/28869 (далі – Порядок №
180), та цього Положення за
формою згідно з додатком.

1.6

1.7

Оператор, провайдер
телекомунікацій, який одержав
розпорядження або припис
уповноваженої національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації,
посадової особи про усунення
порушень законодавства про
телекомунікації, зобов’язаний у
встановлений у розпорядженні
чи приписі строк усунути
порушення та подати
національній комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, інформацію у
письмовій формі про їх
усунення.
3.1. Оприлюдненню підлягає
така інформація щодо якості
телекомунікаційних послуг:
дані щодо
забезпечених/досягнутих рівнів
показників ЯТП, за якими вони
надавались протягом року
(звітного періоду);
дані щодо мінімальних
швидкостей передавання та
приймання даних для послуг
доступу до Інтернету для
фіксованого зв'язку, які
зазначені в публічному
договорі про надання
телекомунікаційних послуг,
станом на кінець останнього
дня звітного року (звітного
періоду);

Частина сьома
статті 19-1
ЗУ № 1280-IV

Пункти 3.1-3.3
глави 3
Положення №
174

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі негативні
наслідки

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Усі небезпечні
події

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується вимог
законодавства в
частині виконання
приписів про
усунення порушень
законодавства про
телекомунікації

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
оприлюднює
інформацію про
рівні показників
якості
телекомунікаційної
послуги (згідно з
переліками
показників якості
телекомунікаційних
послуг,
рівні яких
підлягають
обов’язковому
оприлюдненню
відповідно до
рішення НКРЗІ) не
пізніше 31 січня
року, наступного за
звітним, шляхом
розміщення

дані щодо розрахованих
максимальних швидкостей
передавання та приймання
даних для послуг доступу до
Інтернету для рухомого
(мобільного) зв'язку, які
зазначені в публічному
договорі про надання
телекомунікаційних послуг,
станом на кінець останнього
дня звітного року (звітного
періоду);
заплановані рівні показників
ЯТП, за якими вони будуть
надаватись у році, наступному
за звітним.
3.2. Перелік показників ЯТП,
рівні яких підлягають
обов'язковому оприлюдненню,
визначається рішенням НКРЗІ
відповідно до нормативноправових актів центрального
органу виконавчої влади в
галузі зв'язку, якими визначені
вимоги щодо рівня ЯТП. Таке
рішення приймається НКРЗ до
початку звітного року.
3.3. Оператори телекомунікацій
повинні оприлюднювати
інформацію про рівні
показників ЯТП не пізніше 31
січня року, наступного за
звітним, шляхом розміщення
інформації на власних вебсайтах та/або у місцях продажу
телекомунікаційних послуг.

сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення
цілісності і національній безпеці
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про

інформації на
власних веб-сайтах
та/або у місцях
продажу
телекомунікаційних
послуг

споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.8

Оператори, провайдери
телекомунікацій при
інформуванні споживачів про
ЯТП, при укладанні договорів
про надання
телекомунікаційних послуг із
споживачами та при поданні
звітності повинні
використовувати назви
показників і параметрів, які
визначені відповідними
нормативними документами та
нормативно-правовими актами
у сфері телекомунікацій.

Пункт 3.5
глави 3
Положення №
174

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
при інформуванні
споживачів про
якість
телекомунікаційної
послуги, при
укладанні
договорів про
надання
телекомунікаційних
послуг із
споживачами та при
поданні звітності
використовує назви
показників і
параметрів, які
визначені
відповідними
нормативними
документами

спаму

відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікаційних
телекомунікацій
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення національній безпеці
цілісності і
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Рефайл

1.9

Проведення випробувань
показників ЯТП, рівні яких
підлягають обов'язковому
оприлюдненню, повинно
здійснюватись:
операторами телекомунікацій
під час надання
телекомунікаційних послуг;
Випробування повинні
передбачати можливість їх
проведення на міжстанційних
стиках комутаційного
обладнання, на кінцевому
обладнанні споживачів та/або
шляхом підключення до
пунктів закінчення
телекомунікаційної мережі.

Абзаци
перший,
другий пункту
4.1, пункт 4.5
глави 4
Положення №
174

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо проведення
випробувань
показників якості
телекомунікаційних
послуг

Порушення
Загроза
цілісності і національній безпеці
сталості
держави
телекомунікацій
ної мережі
Збитки, завдані
загального
операторам
користування
телекомунікацій
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.10

Умовами застосування
технічних засобів
телекомунікацій є їх
відповідність стандартам і
технічним регламентам.
Технічні засоби
телекомунікацій повинні мати
виданий у встановленому
законодавством порядку
документ про підтвердження
відповідності вимогам
нормативних документів у
сфері телекомунікацій.

Частина
перша статті
24 ЗУ
№ 1280-IV

Технічн
ий засіб
телеком
унікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує умови
застосування
технічних засобів
телекомунікацій:
технічні засоби
телекомунікацій
суб’єкта ринку
телекомунікацій
мають виданий у
встановленому
законодавством
порядку документ
про підтвердження
відповідності
(документ про
відповідність)
вимогам
нормативних
документів у сфері
телекомунікацій

Порушення
Загроза
цілісності і національній безпеці
сталості
держави
телекомунікацій
ної мережі
Збитки, завдані
загального
операторам
користування
телекомунікаці
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.11

ЦОВЗ приймає рішення щодо
переліку технічних засобів, які
можуть застосовуватися в
телекомунікаційних мережах
загального користування, і не
менше ніж два рази на рік
публікує цей перелік в
офіційному бюлетені
національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації.
Застосування засобів
телекомунікацій, не внесених
до цього переліку,
погоджується операторами,
провайдерами телекомунікацій
з ЦОВЗ у порядку,
встановленому законодавством.
При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані:розміщувати
виключно на території України
технічні засоби
телекомунікацій, внесені до
переліку технічних засобів
телекомунікацій, які можуть
застосовуватися в
телекомунікаційних мережах
загального користування,
визначеного центральним
органом виконавчої влади в
галузі зв'язку.

Частина третя
статті 24 ЗУ
№ 1280-IV,
абзац сьомий
підпункту 5
пункту 2
розділу ІІ
Правил
№ 541;
Частина
четверта
статті 24 ЗУ
№ 1280-IV

Технічни
й засіб
телекому
нікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
застосовує технічні
засоби
телекомунікацій,
внесені до переліку
технічних засобів
телекомунікацій, які
можуть
застосовуватися в
телекомунікаційних
мережах загального
користування,
визначеного
центральним
органом виконавчої
влади в галузі
зв'язку (далі ЦОВЗ) або
застосування
засобів
телекомунікацій, не
внесених до цього
переліку, погоджено
з ЦОВЗ у порядку,
встановленому
законодавством

Порушення
Загроза
цілісності і національній безпеці
сталості
держави
телекомунікацій
ної мережі
Збитки, завдані
загального
операторам
користування
телекомунікаці
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.12

Вимоги державних і галузевих
стандартів, інших нормативних
документів щодо технічних
засобів телекомунікацій є
обов’язковими для всіх
виробників і постачальників
технічних засобів, науководослідних, проектних та
будівельних організацій, а
також для операторів,
провайдерів телекомунікацій.
Вимоги до якості послуг є
обов’язковими для операторів,
провайдерів телекомунікацій,
що надають телекомунікаційні
послуги на території України.
При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані:надавати
телекомунікаційні послуги з
використанням автоматизованої
системи розрахунків (білінгової
системи), яка має документ, що
підтверджує відповідність
ГСТУ 61-034:2013
"Автоматизовані системи
розрахунків за
телекомунікаційні послуги.
Загальні вимоги та методи
випробувань", затвердженому
наказом Адміністрації
Держспецзв'язку від 28 березня
2013 року № 159, та яка
захищена від
несанкціонованого доступу до
неї. Зазначена вимога не
розповсюджується на
операторів, провайдерів, які
надають виключно послуги з
надання доступу до мережі
Інтернет споживачам.

Частина друга
статті 25 ЗУ
№ 1280-IV;
підпункт 6
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Технічни
й засіб
телекому
нікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
державних і
галузевих
стандартів, інших
нормативних
документів щодо
технічних засобів
телекомунікацій,
якщо обов’язковість
їх застосування
встановлена
відповідними
нормативноправовими актами

Порушення
Загроза
цілісності і національній безпеці
сталості
держави
телекомунікацій
ної мережі
Збитки, завдані
загального
операторам
користування
телекомунікацій
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.13

Вимоги метрологічного
забезпечення у сфері
телекомунікацій є
обов’язковими для виконання
операторами, провайдерами
телекомунікацій, виробниками
технічних засобів
телекомунікацій, іншими
установами та організаціями,

Частина третя
статті 26 ЗУ
№ 1280-IV

Технічни
й засіб
телекому
нікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
метрологічного
забезпечення у
сфері
телекомунікацій

які проводять випробування
технічних засобів
телекомунікацій.

супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення
цілісності і національній безпеці
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення

Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.14

Управління
телекомунікаційними
мережами загального
користування здійснюється
операторами телекомунікацій,
які експлуатують ці мережі, на
основі єдиних стандартів, норм
та правил.

Частина третя
статті 27 ЗУ
№ 1280-IV

Телекому
нікаційна
мережа
загальног
о
користув
ання

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо
телекомунікаційних
мереж загального
користування:
Управління
телекомунікаційним
и мережами
загального
користування
здійснюється
суб’єктом ринку
телекомунікацій на
основі єдиних
стандартів, норм та
правил

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

При будівництві та
обладнанні
телекомунікаційних
мереж загального
користування
враховано вимоги
щодо сталості
зазначених мереж

61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

1.15

При будівництві та обладнанні
телекомунікаційних мереж
загального користування
повинні враховуватися вимоги
щодо сталості зазначених
мереж.

Частина п’ята
статті 27 ЗУ
№ 1280-IV

Телекому
нікаційна
мережа
загальног
о
користув
ання

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

1.16

Оператори телекомунікацій,
незалежно від форм власності, в
першу чергу надають у
користування на договірних
засадах ресурси своїх мереж
державній системі урядового
зв’язку, національній системі
конфіденційного зв’язку,
органам з надзвичайних
ситуацій, безпеки, оборони,
Національної поліції,
Національному
антикорупційному бюро
України, Державному бюро
розслідувань у порядку,
встановленому ЦОВЗ.

Частина сьома
статті 27 ЗУ
№ 1280-IV

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
незалежно від форм
власності, в першу
чергу надає у
користування на
договірних засадах
ресурси своїх мереж
державній системі
урядового зв’язку,
національній
системі
конфіденційного
зв’язку, органам з
надзвичайних
ситуацій, безпеки,
оборони,
Національної
поліції,
Національному
антикорупційному
бюро України,
Державному бюро
розслідувань у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої
влади в галузі
зв’язку

1.17

На об’єктах телекомунікацій, а
також в окремих структурних
підрозділах операторів,
провайдерів телекомунікацій,
де передається, обробляється
або зберігається інформація з
обмеженим доступом,
встановлюється спеціальний
режим доступу відповідно до
законодавства.

Частина
восьма статті
27 ЗУ
№ 1280-IV

Телекому
нікаційна
мережа

1.18

Використання ресурсів
телекомунікаційних мереж
загального користування для
потреб телебачення та
радіомовлення здійснюється на
договірних засадах відповідно
до законодавства.

Частина
перша статті
28 ЗУ
№ 1280-IV

Телекому
нікаційна
мережа
загальног
о
користув
ання для
потреб
телебаче
ння та
радіомов
лення
здійснює
ться на
договірн
их
засадах
відповідн
о до
законода
вства

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку
Невідповідність
показників
якості
телекомунікацій
них послуг
встановленим
показникам

Усі негативні
наслідки

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб
Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги
Матеріальна
шкода, заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
сталості
Ненадання
телекомунікацій телекомунікаційн
ної мережі
их послуг
загального

3

3

На об’єктах
телекомунікацій, а
також в окремих
структурних
підрозділах суб’єкта
ринку
телекомунікацій, де
передається,
обробляється або
зберігається
інформація з
обмеженим
доступом,
встановлено
спеціальний режим
доступу відповідно
до законодавства
Використання
ресурсів
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
потреб телебачення
та радіомовлення
здійснюється на
договірних засадах
відповідно до
законодавства.

користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
Розповсюдження
поліції,
спаму
державних
органів,
Не забезпечення відповідальних за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Порушення
національної
цілісності і
безпеки і оборони
сталості
телекомунікацій
Несанкціоноване
ної мережі
втручання
в роботу
загального
користування телекомунікаційних
мереж
внаслідок
порушення
Загроза
Правил № 155
національній безпеці
держави
Порушення
Порядку № 324
Збитки, завдані
операторам
Не забезпечення
телекомунікацій
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.19

З метою захисту національних
інтересів та національної
безпеки України в
інформаційній сфері структура
власності юридичних осіб операторів телекомунікацій, 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 - операторів
телекомунікацій, 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;

Пункти а, б
частини
третьої статті
28 ЗУ № 1280IV

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

2

Структура власності
суб’єкта ринку
телекомунікацій юридичної особи,
яка здійснює
діяльність з надання
послуг з технічного
обслуговування і
експлуатації
багатоканальних
цифрових мереж
ефірного теле- та
радіомовлення із
загальнонаціональн
им покриттям (крім
юридичних осіб
державної форми
власності),
відповідає вимогам
щодо захисту
національних
інтересів та
національної
безпеки України в
інформаційній сфері

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 - операторів
телекомунікацій, 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).

1.20

З метою забезпечення
можливості виконання функцій,
покладених на Національний
центр оперативно-технічного
управління мережами

Частини
шоста, сьома
статті 29,
частини
перша, друга

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері

О1
О2
О3
О5

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
забезпечив
готовність до
виконання своїх

телекомунікацій України,
оператори телекомунікацій
зобов’язані надавати
інформацію про власну мережу
телекомунікацій, її стан в обсязі
та порядку, які встановлює
Кабінет Міністрів України.
Взаємодія операторів
телекомунікацій з
Національним центром
оперативно-технічного
управління
телекомунікаційними
мережами України
здійснюється на договірних
засадах у порядку та відповідно
до умов Типового договору, що
затверджуються ЦОВЗ.
Оператори, провайдери
телекомунікацій в умовах
надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного
стану зобов’язані забезпечувати
якісний зв’язок та оповіщення
населення в порядку,
визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Оператори, провайдери
телекомунікацій повинні
забезпечити готовність до
виконання своїх функцій в
умовах надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного
стану. Під час надзвичайного
стану всі засоби та
телекомунікаційні мережі
зв’язку, незалежно від форми
власності, використовуються

статті 65 ЗУ
№ 1280-IV;
абзаци
другийчетвертий,
шостий
підпункту 5
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541
пункти 5, 6,
10, 12, 16, 21,
24, 36, 37, 38,
44, 45, 46
Порядку №
812

безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О6

функцій в умовах
надзвичайних
ситуацій,
надзвичайного та
воєнного стану,
виконує вимоги
щодо оперативнотехнічного
управління
телекомунікаційним
и мережами
загального
користування в
період
надзвичайного
стану, надання
телекомунікаційних
послуг в умовах
надзвичайних
ситуацій,
надзвичайного та
воєнного стану, а
також вимоги
нормативноправових актів
щодо безпеки та
обороноздатності
держави,
обов’язкових для
виконання
суб’єктами
господарювання, які
здійснюють або
планують
здійснювати
діяльність у сфері
телекомунікацій та
перелік яких
наведено у додатку
2 до Правил
№ 541

для забезпечення проведення
мобілізації та задоволення
потреб національної безпеки,
оборони, охорони
правопорядку. Оператори
телекомунікацій взаємодіють
при цьому з Національним
центром оперативно-технічного
управління мережами зв’язку в
питаннях, віднесених до його
компетенції.
При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані:
забезпечувати використання
власних телекомунікаційних
мереж (виділення технічних
засобів та ресурсів
телекомунікаційних мереж) в
умовах надзвичайної ситуації,
надзвичайного та воєнного
стану для забезпечення
оповіщення населення,
проведення мобілізації та
задоволення потреб
національної безпеки, оборони,
цивільного захисту населення,
охорони правопорядку у
взаємодії з Національним
центром оперативно-технічного
управління мережами
телекомунікацій (далі - НЦУ)
або безпосередньо із
підрозділами оперативнотехнічного управління
телекомунікаційними
мережами спеціальних
споживачів за погодженням з
НЦУ в питаннях, що належать

до його повноважень,
відповідно до Порядку
оперативно-технічного
управління
телекомунікаційними
мережами в умовах
надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного
стану, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 29 червня 2004
року № 812 (далі - Порядок №
812);
надавати до НЦУ інформацію
про власну телекомунікаційну
мережу, її стан в обсязі та
порядку, які встановлені
Порядком № 812;
здійснювати оперативнотехнічне управління
телекомунікаційною мережею
та її технічний контроль
самостійно шляхом створення
власних центрів управління або
на договірних засадах
делегувати функції оперативнотехнічного управління НЦУ.
Операторам телекомунікацій,
які уклали договір на взаємодію
з НЦУ, забезпечити захист
інформації та управління
безпекою в системі оперативнотехнічного управління
телекомунікаційними
мережами відповідно до
Порядку № 812;
брати участь відповідно до
вимог постанови Кабінету

Міністрів України від 13 липня
2004 року № 920/013 у
проведенні тренувань на
регіональному і
загальнодержавному рівнях
щодо готовності
телекомунікаційних мереж до
роботи в умовах надзвичайної
ситуації, надзвичайного та
воєнного стану та використання
ресурсів власних
телекомунікаційних мереж для
забезпечення потреб
спеціальних споживачів.
Вимоги пунктів 5, 6, 10, 12, 16,
21, 24, 36, 37, 38, 44, 45, 46
Порядку № 812.

1.21

Доступ до елементів
інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту,
електроенергетики, кабельної
каналізації електрозв’язку,
будинкової розподільної мережі
здійснюється оператором або
провайдером телекомунікацій
відповідно до Закону України
"Про доступ до об’єктів
будівництва, транспорту,
електроенергетики з метою
розвитку телекомунікаційних
мереж".
Встановлення (розміщення)
технічних засобів
телекомунікацій, споруд
електрозв’язку на елементах
інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту,
електроенергетики, кабельної
каналізації електрозв’язку,
будинкової розподільної
мережі, до яких отримано
доступ, здійснюється на
підставі проектної документації
з доступу.
Дообладнання технічних
засобів телекомунікацій, споруд
електрозв’язку, розміщених на
елементах інфраструктури
відповідного об’єкта
будівництва, транспорту,
електроенергетики, кабельної
каналізації електрозв’язку,
будинкової розподільної
мережі, потребує погодження з
власником такої
інфраструктури та не потребує

Частина третя,
четверта,
шоста статті
31 ЗУ
№ 1280-IV;
підпункт 1
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується вимог
щодо створення та
експлуатації
телекомунікаційної
мережі відповідно
до статті 31 ЗУ
№ 1280-IV з
урахуванням вимог
Закону України
«Про доступ до
об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики з
метою розвитку
телекомунікаційних
мереж», а також
нормативних
документів щодо
проектування та
експлуатації
телекомунікаційних
мереж, обов'язкових
для виконання
суб'єктами
господарювання, які
здійснюють або
планують
здійснювати
діяльність у сфері
телекомунікацій,
перелік яких
наведено у додатку
1 до Правил № 541

отримання та подання будьяких інших дозвільних
документів, погодження
органами державної влади,
органами місцевого
самоврядування, їх посадовими
особами, юридичними особами,
утвореними такими органами.
При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані:
створювати та експлуатувати
телекомунікаційну мережу
відповідно до статті 31 Закону
України "Про телекомунікації"
з урахуванням вимог
нормативних документів щодо
проектування та експлуатації
телекомунікаційних мереж,
обов'язкових для виконання
суб'єктами господарювання, які
здійснюють або планують
здійснювати діяльність у сфері
телекомунікацій, перелік яких
наведено у додатку 1 до цих
Правил

1.22

При проведенні вимірювань
оператори, провайдери
телекомунікацій та їх
відокремлені підрозділи
зобов’язані:
забезпечувати доступ на
територію і до приміщень, у
тому числі на технічні
майданчики, операторів,
провайдерів телекомунікацій, їх
відокремлених підрозділів
забезпечувати підключення
вимірювального обладнання до
своїх телекомунікаційних
мереж, технічних засобів
телекомунікацій, у тому числі
здійснення цих підключень
представником оператора;
забезпечувати необхідні для
проведення вимірювань
документи
надавати відомості Комісії про
встановлений на
телекомунікаційній мережі
загального користування
порядок пропуску та
маршрутизації трафіку;
надавати Комісії станційні
роздруківки комутаторних
пристроїв та об’єктивні дані
про шляхи відправлення
(отримання) тестового
міжнародного та міжміського
трафіку та інші, необхідні для
проведення вимірювань, дані;

Пункт 5.1
розділу V
Положення
№ 487;
Підпункт 4
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій у
разі здійснення
заходів державного
нагляду виконує
обов’язки
операторів,
провайдерів
телекомунікацій
при проведенні
вимірювань
параметрів
телекомунікаційних
мереж

зберігати конфіденційність
інформації про строки та зміст
вимірювань.
Допуск Комісії в технологічні
приміщення з підвищеною
небезпекою здійснюється
відповідно до вимог норм
техніки безпеки.
При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані у разі здійснення
заходів державного нагляду
забезпечувати та здійснювати
підключення засобів
вимірювальної техніки до
телекомунікаційних мереж,
технічних засобів
телекомунікацій, які він
експлуатує, для проведення
вимірювань параметрів
телекомунікаційних мереж
відповідно до законодавства.

1.23

Оператори телекомунікацій
повинні вживати заходів щодо
функціонування своїх
телекомунікаційних мереж з
додержанням вимог
нормативно-правових актів та
нормативних документів у
сфері телекомунікацій,
включаючи вимірювання
параметрів своїх
телекомунікаційних мереж, в
тому числі з метою додержання
встановлених показників якості
телекомунікаційних послуг.
Такі вимірювання можуть
здійснюватися:
самостійно оператором
телекомунікацій - за наявності
обладнання, яке відповідає
вимогам пункту 2.2 розділу ІІ
цього Положення;
із залученням на договірній
основі інших суб’єктів
господарювання, що мають
право за погодженням з НКРЗІ
проводити вимірювання
параметрів телекомунікаційних
мереж, а також атестовані на
проведення відповідних
вимірювань, мають фахівців та
вимірювальне обладнання
згідно з вимогами пункту 2.2
розділу ІІ цього Положення.

Пункт 7.1
розділу VII
Положення
№ 487

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує обов’язки
щодо вимірювання
операторами
телекомунікацій
параметрів власних
телекомунікаційних
мереж

1.24

1.25

При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані надавати
споживачам телекомунікаційні
послуги відповідно до Правил
надання та отримання
телекомунікаційних послуг на
території здійснення діяльності
з використанням будь-якої
технології та за встановленими
показниками якості.
Вимоги наказу Мінтрансу
№ 91; наказу Мінтрансу
№ 147; наказу Адміністрації
Держспецзв’язку № 803
Умови надання
телекомунікаційних послуг:
укладення договору між
оператором, провайдером
телекомунікацій і споживачем
телекомунікаційних послуг
відповідно до основних вимог
до договору про надання
телекомунікаційних послуг,
установлених національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації.
Надання послуг здійснюється у
разі укладення договору
відповідно до основних вимог,
встановлених НКРЗІ.
Під час укладання договору
(внесення змін до нього)
операторові, провайдерові

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Усі небезпечні
події

Пункт 1
Телекому
частини другої нікаційна
статті 63 ЗУ
мережа
№ 1280-IV;
підпункт 1
пункту 14,
підпункти 1 –
6 пункту 17,
пункти 27 – 32
Правил №
295;
пункт 1.4
розділу І
Основних
вимог № 624

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Підпункт 3
пункту 2
розділу ІІ
Правил №
541; наказ

Мінтрансзв’язку
№ 91; наказ

Мінтрансзв’язку
№ 147; наказ
Адміністрації
Держспецзв’яз
ку
№ 803

Усі негативні
наслідки

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
надає споживачам
телекомунікаційні
послуги відповідно
до Правил № 295 на
території здійснення
діяльності з
використанням
будь-якої технології
та за встановленими
показниками якості

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо укладення
договору про
надання
телекомунікаційних
послуг

забороняється:
1) встановлювати обмеження у
з’єднанні з будь-яким
абонентом телекомунікаційної
мережі загального
користування або
телекомунікаційної мережі
іншого оператора, а також
службами екстреної допомоги;
2) вимагати надання
споживачем відомостей, не
передбачених законодавством
для укладення договору та
надання послуг;
3) надавати без згоди
споживача контент-послуги;
4) визначати такий порядок
надання послуг, який може
призвести до обмеження чи
погіршення прав споживача або
створення нерівних умов для
сторін договору;

користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній
безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі

5) встановлювати значення
показників якості послуг гірші,
ніж ті, що визначені
нормативно-правовими актами
та нормативними документами
у сфері телекомунікацій;

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

6) встановлювати інші вимоги,
що суперечать законодавству.

Порушення
Порядку № 324

Відповідно до цих Вимог
оператори, провайдери можуть
затверджувати форми

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що

передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

договорів, установлювати
умови публічних договорів про
надання певних видів послуг, у
тому числі порядок зміни таких
умов. Оператори, провайдери
повинні оприлюднювати форми
договорів та умови публічних
договорів на своїх веб-сайтах і
в місцях продажу послуг,
зокрема не менше ніж за сім
календарних днів до зміни
таких умов.

Рефайл

1.26

Договір із споживачем про
надання загальнодоступних
послуг може бути укладений за
бажанням споживача в
письмовій формі шляхом
оформлення єдиного
документа, підписаного
сторонами.
Умови договору про надання
загальнодоступних послуг
повинні оприлюднюватись та
передбачати надання послуг на
умовах, однакових для всіх
споживачів, крім тих, кому за
законом надано відповідні
пільги.
Оператор, провайдер, які
надають загальнодоступні
послуги, не мають права
відмовити споживачу в
укладенні договору на надання
цих послуг за наявності в нього
технічної можливості їх
надання та надання споживачем

Пункти
2.2, 2.3
розділу ІІ
Основних
вимог № 624

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги до
договору про
надання
телекомунікаційних
послуг

відомостей, передбачених
законодавством для укладення
договору та надання послуг.
Забороняється включати до
договору положення, що
передбачають:
передачу у власність споживачу
обмежених телекомунікаційних
ресурсів (радіочастотного,
номерного тощо), використання
яких здійснюється на підставі
відповідних дозволів;
стягнення зі споживача окремої
плати за роботи і послуги, які
не є самостійними і призначені
для забезпечення належної
якості послуг, ліквідації
пошкоджень або аварій на
телекомунікаційній мережі, що
виникли не з вини споживача;
отримання та/або сплату
споживачем послуг, які він не
замовляв;
стягнення зі споживача плати за
отримання від оператора,
провайдера рахунків за надані
послуги та розшифровок
нарахованої до оплати суми за
той розрахунковий період, до
якого споживач має претензії;
стягнення оператором зі
споживача плати за доступ до
телекомунікаційних мереж
загального користування для

внаслідок
порушення
Правил № 155

МВС,
Національної
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки
і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній
безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається

виклику пожежної охорони,
Національної поліції, швидкої
медичної допомоги, аварійних
служб газу та підрозділів
екстреної допомоги населенню
за телефонами відповідно 101,
102, 103, 104 і 112 або
скорочення переліку таких
послуг, а також для надсилання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення;

телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

встановлення обмеження
споживача у з'єднанні з будьяким іншим абонентом
телекомунікаційної мережі
загального користування,
службою або послугою, що
надається у телекомунікаційній
мережі загального
користування іншим
оператором, провайдером,
окрім випадків, коли таке
обмеження здійснюється за
заявою споживача;
тарифікацію таких
технологічних операцій,
пов'язаних з отриманням
послуг, як набір номера,
отримання сигналу посилання
виклику, тонового сигналу
зайнятості, відбій з'єднання;
надання споживачем
відомостей, не передбачених
законодавством для укладення
договору та надання послуг;
встановлення значення

показників якості послуг, які
гірші за визначені нормативноправовими актами та
нормативними документами у
сфері телекомунікацій;
ускладнення порядку
пред'явлення претензій та скарг
з боку споживача;
обмеження конкуренції на
ринках послуг;
умови, які ставлять сторони
договору у нерівне становище,
обмежують чи погіршують
права споживача у порівнянні з
визначеними законодавством;
інші положення, що суперечать
законодавству.

1.27

3.1. Договір повинен містити:
дату та місце укладення;
реквізити сторін договору (у
разі письмової форми
договору);
відомості про включення
оператора, провайдера до
реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій;
предмет та окремі умови
договору;
організаційні та технічні умови

Пункти 3.1 –
3.13 розділу
ІІІ Основних
вимог № 624

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо змісту
договору про
надання
телекомунікаційних
послуг

надання послуг;
права та обов’язки сторін;
тарифи, тарифні плани на
послуги (пакети послуг) та
порядок розрахунків за них;
відповідальність сторін;
порядок розгляду спорів, що
можуть виникнути між
сторонами в процесі виконання,
зміни чи розірвання договору;
строк дії договору, внесення
змін та припинення його дії;
особливості відносин при
наданні контент-послуг;
інші умови, що не суперечать
законодавству.
3.2. Реквізити сторін договору
(у разі письмової форми
договору):
для юридичних осіб - повне
найменування,
місцезнаходження, код за
ЄДРПОУ та банківські
реквізити, відомості про
контактні телефони та
електронні адреси, інформація
про документ, що підтверджує
повноваження особи, яка
підписує договір;
для фізичних осіб - прізвище,

встановленим
показникам

споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки
і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

ім'я та по батькові, місце
реєстрації (місце проживання),
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 повідомили про це
відповідний орган державної
податкової служби і мають
відмітку у паспорті), відомості
про контактні телефони та
електронні адреси (за
наявності).
3.3. Відомості про включення
оператора, провайдера до
реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій повинні
містити дату та номер, за яким
оператора, провайдера
включено НКРЗІ до реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій. При наданні
послуг провайдером також
вказуються повне
найменування,
місцезнаходження оператора на
основі договору між
оператором та провайдером, за
яким надаються послуги, дані
щодо включення зазначеного
оператора до реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій, дата
укладення та строк дії договору
між оператором та

Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

провайдером.
3.4. Предметом договору є
надання оператором,
провайдером певних видів
послуг в обсягах та кількості,
обумовлених сторонами, за
встановленими значеннями
показників якості та їх оплата
споживачем, якщо інше не
встановлено договором.
До окремих вимог договору
належать:
3.4.1. Перелік, обсяги та
кількість замовлених послуг,
надання яких є предметом
договору, та, на вимогу
споживача, послуг, доступ до
яких обмежується.
3.4.2. Значення показників
якості та/чи інші технічні
параметри надання послуг, які
не можуть бути гіршими від
встановлених відповідними
нормативно-правовими актами
у сфері телекомунікацій.
3.4.3. Інформація щодо умов
доступу споживачів до служб
екстреної допомоги та
довідкових служб.
3.4.4. Інші відомості,
обумовлені особливістю
надання певного виду послуг, у
тому числі напрямок зв'язку,
кількість каналів та їхні

технічні характеристики (для
послуг з надання в
користування каналів зв'язку).
3.5. Організаційні та технічні
умови надання послуг:
3.5.1. Номер телефону чи інша
інформація щодо ідентифікації
кінцевого обладнання
споживача, підстави, строки і
порядок зміни оператором,
провайдером номера телефону
та/або інших ідентифікаторів
кінцевого обладнання
споживача.
3.5.2. Спосіб підключення
кінцевого обладнання, зокрема
для послуг фіксованого
місцевого телефонного зв'язку
щодо основного телефону
(підключений до окремої
абонентської лінії, за спареною
схемою; паралельний, вечірній,
односторонньої дії тощо).
3.5.3. Часова схема надання
послуг (у разі якщо вартість
послуг залежить від часу їх
надання).
3.5.4. Умови та граничний
термін, з якого розпочинається
надання послуг, а для
абонентів, які отримують
послуги знеособлено
(анонімно), умови, за яких
розпочинається надання послуг.

3.5.5. Наявність/відсутність
згоди споживача на
опублікування у призначених
для оприлюднення телефонних
довідниках, у тому числі
електронних версіях та базах
даних інформаційно-довідкових
служб, інформації про його
прізвище, ім'я та по батькові,
найменування юридичної
особи, місцезнаходження/місце
проживання та номер телефону
абонента.
3.5.6. Порядок замовлення та
обліку наданих послуг.
3.5.7. Мінімальні швидкості
передавання та приймання
даних для послуг доступу до
Інтернету для фіксованого
зв’язку або розраховані
максимальні швидкості
передавання та приймання
даних для послуг доступу до
Інтернету для рухомого
(мобільного) зв’язку, які
вимірюються відповідно до
ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015
(ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).
3.5.8. Умови застосування
споживачем власних
сертифікованих засобів обліку
обсягів отриманих послуг.
3.5.9. Умови і порядок
припинення надання,
скорочення переліку послуг, а
також відключення кінцевого
обладнання споживача від

телекомунікаційної мережі у
випадках, передбачених
законодавством, у тому числі у
випадку перенесення
абонентського номера абонента
до мережі іншого оператора
телекомунікацій.
Умови дистанційного
замовлення за допомогою
засобів зв’язку, зміни умов
надання, скорочення переліку
послуг та припинення їх
надання, у тому числі
перенесення абонентського
номера абонента до мережі
іншого оператора
телекомунікацій.
3.5.10. Строки усунення
пошкоджень
телекомунікаційних мереж та
технічних засобів
телекомунікацій відповідно до
нормативно-правових актів,
нормативних документів у
сфері телекомунікацій, а за їх
відсутності - визначені
сторонами договору.
3.5.11. Умови, порядок і строки
припинення надання послуг,
скорочення переліку послуг та
відновлення їх надання,
зокрема:
за заявою споживача;
у зв’язку із заборгованістю з
оплати послуг понад строк чи

суму, зазначені у договорі,
відповідно до законодавства, а
також закінчення коштів за
передплачені послуги
відповідно до законодавства та
договору;
досягнення граничної суми
коштів, визначеної договором;
у зв’язку з перенесенням
абонентського номера абонента
до мережі іншого оператора
телекомунікацій, у тому числі
за зверненням споживача, який
отримує телекомунікаційні
послуги без укладення договору
у письмовій формі;
у зв'язку з проведенням
оператором телекомунікацій
профілактичних, ремонтних чи
інших робіт, виконання яких
унеможливлює надання послуг;
у разі коли споживач не
користувався послугами, на які
не нараховується щомісячна
плата та які потребують
постійного використання
додаткових ресурсів
телекомунікаційних мереж (для
послуг мобільного зв'язку);
у зв’язку з виникненням
стихійного лиха, надзвичайної
ситуації, введенням
надзвичайного чи воєнного
стану відповідно до

законодавства;
порушення вимог
законодавства щодо
експлуатації кінцевого
обладнання з боку споживача.
3.5.12. Порядок і строки
інформування споживача про:
надані йому послуги;
зміну тарифів на послуги;
заміну абонентського номера
або мережевого ідентифікатора,
що надається споживачу;
перерви у роботі
телекомунікаційних мереж під
час проведення планових
ремонтних, профілактичних чи
інших робіт;
аварії на телекомунікаційних
мережах та орієнтовні строки
відновлення надання послуг;
скорочення переліку послуг,
припинення їх надання
відповідно до законодавства та
умов договору;
припинення діяльності з
надання послуг відповідно до
законодавства;
вимоги щодо використання
кінцевого обладнання;

умови отримання або
припинення надання послуг у
випадку надзвичайних
ситуацій, надзвичайного та
воєнного стану, стихійного
лиха;
зміну умов надання послуг
(надсилається повідомлення
абоненту відповідно до
Правил);
іншу інформацію відповідно до
законодавства та умов
договору.
3.5.13. Порядок і строк
розгляду заяв та скарг
споживачів, відомості про
номери телефонів, поштові та
електронні адреси, за якими
споживач може звернутися з
питань надання послуг до
оператора, провайдера.
3.6. Права та обов'язки сторін:
3.6.1. Права оператора,
провайдера повинні
передбачати:
припинення у встановленому
законодавством порядку
надання послуг у разі, якщо
протягом 10 днів після
відправлення повідомлення про
кінцевий строк оплати не
надійшло підтвердження про
оплату (крім випадків
отримання послуг знеособлено

(анонімно);
скорочення переліку послуг,
припинення їх надання
відповідно до Закону України
«Про телекомунікації», Правил
та інших актів законодавства;
припинення діяльності з
надання послуг відповідно до
законодавства;
непідключення та/або
відключення підключеного до
телекомунікаційної мережі
кінцевого обладнання
споживача у разі відсутності
документів про підтвердження
його відповідності вимогам
нормативних документів у
сфері телекомунікацій, а також
в інших випадках, визначених
законодавством;
інші права відповідно до
законодавства.
3.6.2. Обов'язки оператора,
провайдера повинні
передбачати:
забезпечення на замовлення
споживача з'єднання з будьяким абонентом
телекомунікаційної мережі
загального користування;
надання виключно операторами
безоплатного доступу
споживачам до

телекомунікаційних мереж
загального користування для
виклику пожежної охорони
(101), Національної поліції
(102), швидкої допомоги (103),
аварійних служб газу (104) та
підрозділів екстреної допомоги
населенню за єдиним
телефонним номером 112 (112),
а також для надсилання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення;
надання операторами умов
доступу до послуг довідкових
служб (власної інформаційнодовідкової служби та спільної
голосової довідкової послуги,
визначеної Національним
планом нумерації);
надання абоненту послуги з
перенесення його
абонентського номера до
мережі іншого оператора
телекомунікацій у порядку,
встановленому законодавством;
при перенесенні абонентського
номера приймання від абонента
заяви у письмовому вигляді або
дистанційно з використанням
засобів зв’язку за допомогою
телефону або з заповненням
інтерактивної форми заяви на
офіційному веб-сайті оператора
телекомунікацій. Приймання
заяви дистанційно здійснюється
за вказаними у договорі
відповідними номерами

телефону та електронною
адресою веб-сайту;
інформування споживача про
перелік сертифікованого
обладнання, яке можна
підключати до
телекомунікаційної мережі
загального користування (на
запит споживача);
попередження споживачів про
скорочення переліку послуг,
припинення надання послуг,
відключення їх кінцевого
обладнання у випадках і
порядку, встановлених
Правилами та договором;
інформування споживачів
послуг фіксованого
телефонного зв'язку (не пізніше
ніж за місяць) про заміну
абонентського номера у разі
модернізації
телекомунікаційних мереж;
інформування споживача про
строк, при настанні якого може
бути припинено надання
послуг, на які не нараховується
щомісячна плата і які
потребують постійного
використання ресурсів
телекомунікаційних мереж,
якщо абонент не користувався
цими послугами;
ведення обліку обсягу та
вартості наданих послуг за

кожним видом окремо і
забезпечення його
достовірності;
надання послуг за
встановленими значеннями
показників якості відповідно до
нормативних документів у
сфері телекомунікацій,
договору, умов надання послуг
з додержанням вимог Правил та
інших актів законодавства;
забезпечення правильності
застосування тарифів та
своєчасного інформування
споживача про їх зміну;
надання послуг у строки,
передбачені договором та
законодавством, направлення за
викликом споживача для
підключення та/або усунення
пошкоджень кінцевого
обладнання, абонентської лінії,
проводки, виконання інших
робіт, необхідних для надання
послуг (крім послуг рухомого
(мобільного) зв’язку), своїх
працівників, які повинні мати
посвідчення з фотокарткою,
скріплене печаткою (за
наявності), та пред’являти його
споживачеві;
вжиття відповідно до
законодавства заходів із
забезпечення таємниці
телефонних розмов чи іншої
інформації, що передається
телекомунікаційними

мережами, конфіденційності
інформації про споживача та
послуги, які він отримав чи
замовляв;
надання інформації про умови
виконання благодійного
телекомунікаційного
повідомлення, що визначаються
на підставі відповідного
договору приєднання, із
зазначенням телефонного
номера, виділеного для збору
коштів на цілі благодійної
діяльності;
інші обов'язки відповідно до
законодавства.
3.6.3. Права споживача повинні
передбачати:
дострокове розірвання договору
(крім перенесення
абонентського номера) на
письмову вимогу споживача за
умови попередження ним
оператора, провайдера у
визначений у договорі строк,
але не пізніше ніж за 30
календарних днів;
при перенесенні абонентського
номера можливість подання
заяви у письмовому вигляді або
дистанційно з використанням
засобів зв’язку за допомогою
телефону або з заповненням
інтерактивної форми заяви на
офіційному веб-сайті оператора

телекомунікацій. Приймання
заяви дистанційно здійснюється
за вказаними у договорі
відповідними номерами
телефону та електронною
адресою веб-сайту;
збереження абонентського
номера на термін, зазначений у
письмовій заяві на скорочення
переліку послуг, за умови
внесення споживачем плати за
період скорочення переліку
послуг;
несплату абонентної плати за
весь час пошкодження
телекомунікаційних мереж та
технічних засобів, що призвело
до скорочення переліку послуг
у разі порушення оператором,
провайдером граничних строків
усунення пошкодження та
виникло не з вини споживача, з
дати реєстрації оператором,
провайдером відповідної заяви
(усної чи письмової);
своєчасне отримання
замовлених послуг
встановленої якості;
отримання від оператора,
провайдера відомостей щодо
наданих послуг у порядку,
встановленому законодавством;
безоплатне отримання від
оператора, провайдера рахунків

за отримані послуги;
обмеження оператором,
провайдером доступу
споживача до окремих видів
послуг на підставі його заяви
(письмової заяви для послуг
фіксованого зв’язку) та
технічних можливостей
оператора, провайдера в
установленому законодавством
порядку;
повернення від оператора,
провайдера невикористаної
частки коштів у разі відмови від
передплачених послуг у
випадках і порядку, визначених
Правилами, а також договором
приєднання щодо виконання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення (у разі укладення
такого договору);
відшкодування збитків,
заподіяних унаслідок
невиконання чи неналежного
виконання оператором,
провайдером обов'язків,
передбачених договором або
законодавством;
відмову від послуг у порядку,
встановленому договором;
безоплатне вилучення
(повністю або частково) за
письмовою заявою споживача
відомостей про нього з

електронних баз даних
інформаційно-довідкових
служб оператора, провайдера та
телефонних довідників;
переоформлення за письмовою
заявою абонента договору на
члена сім'ї або співвласника чи
власника квартири (для
фіксованого зв’язку);
оскарження неправомірних дій
оператора, провайдера згідно із
законодавством;
інші права, що не суперечать
законодавству.
3.6.4. Обов'язки споживача
повинні передбачати:
оплату замовлених послуг у
розмірах та в строки,
встановлені договором
відповідно до законодавства;
повідомлення у визначений у
договорі строк, проте не менш
ніж протягом 10 днів,
оператора, провайдера про
зміну обов'язкових реквізитів,
передбачених у договорі;
вимоги щодо недопущення
підключення кінцевого
обладнання, яке не має
документа про підтвердження
відповідності;
заборону використання

кінцевого обладнання для
вчинення протиправних дій або
дій, що суперечать інтересам
національної безпеки, оборони
та охорони правопорядку;
недопускання використання на
комерційній основі кінцевого
обладнання та абонентських
ліній для надання послуг третім
особам;
утримання у справному стані
кінцевого обладнання та
абонентської проводки в межах
приватного житлового будинку,
квартири, приміщення,
присадибної ділянки;
повідомлення, у тому числі
письмово, на запит оператора,
провайдера про тип кінцевого
обладнання, що
використовується для
отримання послуг;
надання відповідно до Закону
України “Про захист
персональних даних” згоди
абонента на обробку
персональних даних,
необхідних для укладення
договору та надання
телекомунікаційних послуг;
за домовленістю сторін інші
обов'язки відповідно до
законодавства.
3.7. Тарифи на послуги та

порядок розрахунків за надані
послуги:
3.7.1. Розрахунки за послуги
здійснюються за тарифами,
затвердженими згідно із
законодавством.
Споживач має право вибрати
тарифні плани, тарифи на
послуги, які встановлюються
оператором, провайдером, та
отримати інформацію про зміну
тарифів на надання послуги.
Умови оплати за послуги мають
бути деталізовані з видів оплат,
що нараховуються споживачу
за отримані послуги.
У разі надання пакета послуг
одиниця тарифікації має бути
визначена для кожного виду
послуг, що входить у пакет.
3.7.2. Зазначаються порядок,
строки та форма оплати послуг:
тривалість розрахункового
періоду надання послуг;
порядок здійснення
споживачем попередньої
(авансової) та/або наступної
оплати;
абонентна система оплати
послуг (без погодинного чи з
погодинним обліком послуг);

умови, періодичність та
порядок надання споживачу
рахунків та розшифровок
нарахованої до оплати суми за
надані послуги (окремо за
кожним видом послуг);
порядок розрахунків у випадку
припинення надання послуг у
зв’язку з перенесенням
абонентського номера, зокрема
строки розрахунків після
завершення перенесення
абонентського номера до
мережі іншого оператора
телекомунікацій;
порядок розрахунків у разі
припинення дії договору.
3.7.3. Зазначається порядок
повернення споживачу
невикористаних коштів у разі
ненадання замовлених послуг, у
разі відмови від попередньо
оплачених послуг, які він не
отримав, надання послуг
неналежної якості або надання
послуг, які споживач не
замовляв, у тому числі у разі
перенесення абонентського
номера та в інших випадках,
визначених законодавством.
3.7.4. Указується, що
встановлені законодавством
пільги надаються з дня
звернення споживача та
пред'явлення документів, що

засвідчують право на пільги.
3.8. Відповідальність сторін:
3.8.1. Відповідальність
споживача зазначається у
договорі відповідно до закону
та пункту 37 Правил.
3.8.2. Відповідальність
оператора, провайдера
встановлюється у договорі
відповідно до закону та пункту
40 Правил.
3.9. Строк дії договору,
внесення змін та припинення
його дії:
3.9.1. Зазначаються строк дії
договору та умови його
продовження (пролонгації).
3.9.2. Наводиться перелік
підстав для зміни та
припинення (розірвання)
договору, дії сторін у разі
прийняття рішення про
дострокове припинення дії
договору, у тому числі у разі
перенесення абонентського
номера.
Серед умов дострокового
припинення дії договору мають
бути визначені умови
припинення надання послуг та
припинення сплати абонентної
плати за абонентським
номером, який переноситься,

умови, пов'язані з
анулюванням, недійсністю,
закінченням строку дії ліцензії
на користування
радіочастотним ресурсом, а
також із заборгованістю
споживача за надані послуги.
3.10. Особливості відносин при
наданні контент-послуг:
3.10.1. При кожному з'єднанні
для надання контент-послуги
оператор забезпечує до початку
її надання повідомлення
споживача про найменування
такої послуги і тариф на її
отримання, а також безоплатне
надання споживачу можливості
підтвердити згоду на отримання
зазначеної послуги чи
відмовитися від її отримання
(тривалість безоплатного
повідомлення споживачів
становить 12 секунд).
3.10.2. Надання контентпослуги здійснюється
виключно після повідомлення
споживача про її надання в
порядку, встановленому
Правилами, та за наявності його
згоди на отримання цієї
послуги.
3.10.3. Інформація про суму
коштів за отримані контентпослуги зазначається в рахунку
окремим рядком та включається

до загальної суми у рахунку.
Забороняється припиняти
надання споживачу
загальнодоступних послуг у
разі виникнення заборгованості
виключно за контент-послуги.
3.11. Особливості відносин у
разі направлення (здійснення)
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення:
3.11.1. При кожному з’єднанні
для надсилання благодійного
телекомунікаційного
повідомлення оператор
забезпечує до початку його
надіслання (здійснення)
повідомлення споживача про
найменування такої послуги і
розмір коштів, які будуть
перераховані оператором з
особового рахунка абонента на
цілі благодійної діяльності, а
також безоплатне надання
споживачу можливості
підтвердити згоду на
надсилання зазначеного
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення чи відмовитися
від його надсилання.
3.11.2. Направлення
(здійснення) благодійного
телекомунікаційного
повідомлення розпочинається
виключно після повідомлення
споживача про його надіслання

(здійснення) в порядку,
встановленому Правилами, та
за наявності його згоди на
надсилання благодійного
телекомунікаційного
повідомлення.
3.11.3. Інформування абонента
про суму коштів, списану з його
особового рахунка,
здійснюється безпосередньо
після надсилання благодійного
телекомунікаційного
повідомлення.
3.11.4. Інформація про розмір
коштів, які перераховані
оператором з особового
рахунка абонента на цілі
благодійної діяльності,
зазначається в рахунку окремо
від суми, що належить до
сплати за інші послуги.
3.12. Договором можуть бути
визначені інші умови, що не
суперечать законодавству.
3.13. При укладенні договору
кожна зі сторін повинна надати
іншій стороні на вимогу
завірені у встановленому
порядку копії документів, що
підтверджують правовий
статус, обов'язкові реквізити та
повноваження осіб, що
укладають договір. Оператор
(провайдер) має право
пересвідчитися у
повноваженнях фізичної особи,
що підписує договір з боку
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споживача, та вимагати у
зв'язку з цим пред’явлення
оригінала документа, що
посвідчує особу.
До укладення договору та під
час надання послуг оператор,
провайдер зобов’язаний
безоплатно надавати
споживачеві для ознайомлення
вичерпну інформацію про
зміст, якість, вартість та
порядок надання послуг,
зокрема:
1) найменування, державну
реєстрацію, місцезнаходження
оператора, провайдера, режим
роботи його сервісних служб та
пунктів продажу послуг;
2) включення оператора,
провайдера до реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій;
3) номер та строк дії ліцензії у
випадках, встановлених
Законом України “Про
радіочастотний ресурс
України”;
4) перелік послуг, що
пропонуються оператором,
провайдером;
5) умови надання послуг, у
тому числі умови публічного
договору (в разі їх визначення);
6) порядок зміни умов надання,

Пункт 15
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Несанкціоноване
сталості
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної мережі
мереж
загального
користування
Загроза
внаслідок
національній безпеці
порушення
держави
Правил № 155
Збитки, завдані
Розповсюдження
операторам
спаму
телекомунікацій
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
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До укладення
договору про
надання
телекомунікаційних
послуг та під час
надання послуг
суб’єкт ринку
телекомунікацій
безоплатно надає у
доступній формі
споживачеві для
ознайомлення
вичерпну
інформацію про
зміст, якість,
вартість та порядок
надання послуг

скорочення переліку послуг та
припинення їх надання;
7) встановлені відповідно до
законодавства значення
показників якості послуг, що
надаються оператором,
провайдером;
8) тарифи, тарифні плани на
послуги із зазначенням
мінімального строку їх дії,
пільги з надання та оплати
послуг;
9) умови і порядок оплати
послуг;
9-1) умови виконання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення, що визначаються
на підставі відповідного
договору приєднання, із
зазначенням телефонного
номера, виділеного для збору
коштів на цілі благодійної
діяльності;
10) загальні вимоги щодо
підключення та використання
кінцевого обладнання абонента,
а також на запит споживача вимоги щодо підключення та
використання певного
кінцевого обладнання в
телекомунікаційній мережі
оператора;
11) порядок (правила)

абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

користування кінцевим
обладнанням та
відповідальність за його
порушення (у разі надання
послуг у пунктах колективного
користування та за допомогою
таксофонів);
12) напрямки, за якими
встановлено автоматичний
міжміський та міжнародний
телефонний зв’язок, коди
населених пунктів (у разі
надання послуг міжміського та
міжнародного телефонного
зв’язку);
13) територію покриття
телекомунікаційною мережею
оператора, в тому числі на
вимогу споживача із
зазначенням населених пунктів;
14) перелік країн, з якими
організований міжнародний
телефонний зв’язок та в яких
надається роумінг;
15) номери телефонів, адреси
веб-сайтів сервісних служб
оператора, провайдера;
16) ці Правила;
17) порядок розгляду звернень
споживачів.
Зазначена інформація повинна
надаватися споживачеві у
доступній формі шляхом

розміщення у місцях продажу
послуг, пунктах колективного
користування, інформаційнодовідкових, сервісних службах
оператора, провайдера, на його
веб-сайті. Крім того, на вимогу
споживача може надаватися
інша інформація про надання
послуг відповідно до
законодавства.
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Така інформація додатково
може доводитися до відома
споживачів через засоби
масової інформації, в інший
спосіб, що не суперечить
законодавству.
16. Надання послуг
здійснюється на замовлення
споживача на підставі
укладеного договору.
Оператор, провайдер не має
права відмовити споживачеві в
укладенні договору, за
винятком таких випадків:
відсутність технічної
можливості забезпечення
доступу до телекомунікаційної
мережі оператора в зазначених
споживачем місцях, крім
випадку, коли на оператора
відповідно до рішення НКРЗІ
покладено обов’язки з розвитку
та надання загальнодоступних
послуг;
заборгованість абонента перед
оператором, провайдером за
надані послуги, що належним

Пункт 16
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій не
відмовляє
споживачеві в
укладенні договору
за винятком
випадків,
передбачених
законодавством

чином підтверджено
документально;
невідповідність кінцевого
обладнання абонента вимогам,
встановленим пунктом 20 цих
Правил;
ненадання необхідних для
укладення договору
документів, передбачених цими
Правилами та іншими актами
законодавства.
У разі відмови в укладенні
договору оператор, провайдер
повідомляє про це споживача із
зазначенням причин відмови,
зокрема в усній формі під час
замовлення послуги, в
письмовій формі на письмове
звернення споживача протягом
не більш як 20 календарних
днів.

загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
поліції,
Розповсюдження
державних
спаму
органів,
відповідальних за
Не забезпечення
формування і
правильності
реалізацію
застосування
державної
тарифів
політики у сферах
національної
Нарахування
абонентної плати безпеки і оборони
за період
Загроза
відсутності
національній
безпеці
телекомунікацій
держави
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій

1.30

Кінцеве та/або інше обладнання Пункти 20, 22,
споживача, яке підключається 23
до телекомунікаційної мережі Правил № 295
загального користування,
повинно мати виданий в
установленому порядку
документ про підтвердження
відповідності вимогам
нормативних документів у
сфері телекомунікацій та/або
використання радіочастотного
ресурсу та бути включеним до
переліку технічних засобів, що
можуть застосовуватися в
телекомунікаційних мережах
загального користування, або
Реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть
застосовуватися на території
України в смугах радіочастот
загального користування, або
застосування такого
обладнання повинне бути
погоджене з Адміністрацією
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
(далі - Адміністрація
Держспецзв’язку) в порядку,
встановленому відповідно до

Кінцеве
та/або
інше
обладнан
ня
споживач
а, яке
підключа
ється до
телекому
нікаційно
ї мережі
загальног
о
користув
ання

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Несвоєчасне
Смерть людини,
усунення
шкода, заподіяна
пошкодження
здоров’ю людини
телекомунікацій через неможливість
ної мережі
доступу до
фіксованого телекомунікаційних
зв’язку
мереж загального
загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо застосування
кінцевого
обладнання, яке
підключається до
телекомунікаційної
мережі загального
користування

законодавства.
Оператор, провайдер повинен
інформувати споживача у
доступній формі, в тому числі у
письмовій формі на його запит,
про перелік сертифікованого
обладнання, яке можна
підключати до
телекомунікаційної мережі
загального користування для
отримання послуг.
У разі надання послуг, які
передбачають підключення
кінцевого обладнання в
приміщенні, договір
укладається з особою, яка є
власником (співвласником)
приміщення, чи особою,
зареєстрованою за адресою
приміщення, або наймачем
(орендарем) приміщення.
У разі підключення кінцевого
обладнання в квартирі або
іншому житловому приміщенні
договір з їх наймачем
(орендарем) укладається за
наявності письмової згоди
власника квартири або
приміщення.
Встановлення (підключення до
телекомунікаційної мережі)
кінцевого обладнання
здійснюється у погоджений з
абонентом день і час, як
правило, за його безпосередньої
присутності, а також
проводиться перевірка

спаму

відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікаційних
телекомунікацій
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,

справності такого обладнання.
У разі втрати абонентом
кінцевого обладнання та/або
ідентифікаційної картки, за
якою отримувалися послуги,
оператор, провайдер
невідкладно за усною заявою
абонента тимчасово припиняє
обслуговування такого
обладнання та/або картки на
строк, що не перевищує 30
календарних днів.
Абонент повинен повідомити
операторові телекомунікацій
абонентський номер чи інший
мережевий ідентифікатор, за
яким отримувалися послуги з
використанням втраченого
кінцевого обладнання або
ідентифікаційної картки, та
інші дані, у тому числі
персональні, виключний
перелік яких визначається
договором, і отримати від
оператора реєстраційний номер
заяви щодо втрати обладнання
та/або картки.
Такий оператор повинен
повідомити абонентові
реєстраційний номер заяви.
Без отримання зазначеного
номера претензії від абонента
щодо несвоєчасного
припинення або неприпинення
обслуговування його кінцевого
обладнання та/або
ідентифікаційної картки не

отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

розглядаються.

1.31

Порядок відновлення надання
послуг у разі втрати абонентом
кінцевого обладнання та/або
ідентифікаційної картки
визначається оператором
телекомунікацій.
Під час підключення кінцевого Пункти 24 –
обладнання споживача до
26 Правил №
телекомунікаційної мережі
295
оператор телекомунікацій
повинен присвоїти йому
абонентський номер чи інший
мережевий ідентифікатор та/або
задіяти персональний номер
абонента.
Зміна абонентського номера у
зв’язку із зміною структури
номерного ресурсу та простору
нумерації відповідно до
рішення Адміністрації
Держспецзв’язку здійснюється
оператором телекомунікацій
безоплатно без згоди абонента з
його попереднім
повідомленням за місяць до
зміни номера, а у разі масової
зміни номерів (понад 10 тис.), а
також у випадках,
передбачених пунктом 112 цих
Правил, - з додатковим
повідомленням абонентів через
засоби масової інформації.
Абонент може у порядку,
встановленому НКРЗІ,
отримати послугу з
перенесення абонентського
номера (збереження наданого

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо присвоєння
(задіяння), зміни,
перенесення
абонентського
номеру (іншого
мережевого
ідентифікатора)

оператором абонентського
номера з метою його
використання для отримання
послуг у телекомунікаційній
мережі іншого оператора, що
надає послуги на території
України).

правильності
застосування
тарифів

реалізацію
державної
політики у сферах
національної
безпеки і оборони

Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж
Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані

чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.32

У разі надання послуги з
використанням картки
попередньо оплаченої послуги,
ідентифікаційної картки, картки
поповнення рахунка,
таксофонної картки оператор,
провайдер зобов’язаний
зазначати на картках строк їх
дії, найменування оператора,
провайдера, його
місцезнаходження, номер у
реєстрі операторів, провайдерів
телекомунікацій та інформацію
про порядок користування
такими картками.

Пункт 33
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Несанкціоноване
сталості
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної мережі
мереж
загального
користування
Загроза
внаслідок
національній безпеці
порушення
держави
Правил № 155
Збитки, завдані
Розповсюдження
операторам
спаму
телекомунікацій
Не забезпечення
правильності

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
у разі надання
послуги з
використанням
картки попередньо
оплаченої послуги,
ідентифікаційної
картки, картки
поповнення
рахунка,
таксофонної картки
зазначає на картках
строк їх дії,
найменування
оператора,
провайдера, його
місцезнаходження,
номер у реєстрі
операторів,
провайдерів
телекомунікацій та
інформацію про
порядок
користування
такими картками

застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.33

Послуги у пункті колективного
користування надаються з
обладнання оператора,

пункт 34
Правил № 295

Пункт
колектив
ного

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку

О2
О3
О5

Невідповідність
показників
якості

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві

2

Послуги у пункті
колективного
користування

провайдера, а також
обладнання споживача за умови
внесення попередньої оплати
або з використанням карток
попередньо оплаченої послуги,
які розповсюджуються
оператором, провайдером.

користув
ання

61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О6

телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційн
користування
их послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдження
Національної
спаму
поліції,
державних
Не забезпечення
органів,
правильності
відповідальних
за
застосування
формування
і
тарифів
реалізацію
державної
Нарахування
політики
у сферах
абонентної плати
національної
за період
безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій
Несанкціоноване
ної послуги
втручання в роботу
телекомунікаційних
Несплата
мереж
штрафу за
перевищення
Загроза
термінів
національній безпеці
усунення
держави
пошкодження
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок

надаються з
обладнання суб’єкта
ринку
телекомунікацій, а
також обладнання
споживача за умови
внесення
попередньої оплати
або з
використанням
карток попередньо
оплаченої послуги,
які
розповсюджуються
суб’єктом ринку
телекомунікацій.

порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.34

Оператор, провайдер не має
права ускладнювати порядок
подання споживачем звернення.
Оператор, провайдер
зобов’язаний проводити
прийом споживачів з питань
надання послуг та доводити до
їх відома інформацію про час та
місце такого прийому.
Звернення споживачів про
пошкодження
телекомунікаційних мереж
оператора, технічних засобів
телекомунікацій провайдера
приймаються відповідними

Абзаци
п’ятий,
шостий
пункту 82,
пункти 83, 84
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо захисту прав
споживачів (за
винятком Закону
України
«Про звернення
громадян»)

службами оператора,
провайдера за телефоном
протягом не менш як 12 годин у
робочий день (шість годин у
суботу) і реєструються в
окремому журналі, який
повинен бути пронумерований,
прошнурований та скріплений
печаткою оператора,
провайдера (за наявності), або в
окремому електронному
журналі чи системі, що
забезпечує обмежені права на
доступ та внесення змін, а
також відповідає вимогам
законодавства щодо
електронного документа.
У журналі обліку звернень
зазначається час їх подання,
номер телефону та/або
ідентифікаційний номер
кінцевого обладнання, адреса
споживачів, дата та час
проведення перевірки, відмітка
про причини пошкодження та
його усунення (із зазначенням
дати та часу).
Оператори, провайдери
забезпечують розгляд звернень
споживачів та усунення
порушень вимог законодавства
та/або договору з урахуванням
вимог цих Правил та інших
нормативно-правових актів.

них послуг
встановленим
показникам

шкода, заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення

Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.35

Оператори телекомунікацій
зобов’язані:
1) здійснювати діяльність у
сфері телекомунікацій
відповідно до законодавства за
умови включення до реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій, а у
визначених законом випадках
також за наявності відповідних
ліцензій та/або дозволів;
2) надавати безоплатний доступ
споживачам до
телекомунікаційних мереж
загального користування для

стаття 39 ЗУ
№ 1280-IV;
пункт 39
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує обов’язки,
визначені ЗУ
№ 1280-IV і
Правилами надання
та отримання
телекомунікаційних
послуг, зокрема
щодо
відповідальності
перед споживачами
за ненадання або
неналежне надання
послуг, визначеної
пунктом 40 Правил
№ 295

виклику пожежної охорони,
Національної поліції, швидкої
допомоги, аварійних служб газу
та підрозділів екстреної
допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112, а
також для надсилання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення.
Безоплатно оператором
телекомунікацій надаються:
а) послуги телефонного зв’язку
або послуги з передачі
текстового повідомлення, якщо
вони надаються абонентам для
направлення (здійснення) ними
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення;
б) 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
телекомунікаційного
повідомлення, направленого
(здійсненого) таким абонентом;
в) послуги з публічного збору
благодійних пожертв з
використанням благодійного
телекомунікаційного
повідомлення згідно з

встановленим
показникам

споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки
і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

договором, укладеним між
оператором телекомунікацій та
неприбутковою організацією, у
тому числі благодійною
організацією (крім політичних
партій і кредитних спілок), або
територіальною громадою.
При цьому на суму коштів,
перераховану оператором на
цілі благодійної діяльності,
зібраних публічним збором
благодійних пожертв з
використанням благодійного
телекомунікаційного
повідомлення, зменшується
аванс абонента за
телекомунікаційні послуги.
Відповідна сума коштів
списується з особового рахунку
абонента;
3) надавати телекомунікаційні
послуги за встановленими
показниками якості;
4) надавати споживачам
вичерпну інформацію,
необхідну для укладення
договору, а також щодо
телекомунікаційних послуг, які
вони надають;
4-1) надавати абонентам
послугу перенесення
абонентського номера,
користування персональним
номером у порядку,
встановленому національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері

Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

зв’язку та інформатизації;
5) вести достовірний облік
телекомунікаційних послуг, що
надаються споживачеві;
6) забезпечувати правильність
застосування тарифів;
7) зберігати записи про надані
телекомунікаційні послуги
протягом строку позовної
давності, визначеного законом,
та надавати інформацію про
надані телекомунікаційні
послуги в порядку,
встановленому законом;
8) не допускати порушень
правил добросовісної
конкуренції на ринку
телекомунікацій;
9) першочергово надавати
телекомунікаційні послуги
підрозділам Міністерства
оборони України, Служби
безпеки України, Державного
бюро розслідувань,
Національного
антикорупційного бюро
України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України,
Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції,
центрального органу
виконавчої влади, що
забезпечує формування та

реалізує державну податкову і
митну політику, центральних
органів виконавчої влади, що
забезпечують формування та
реалізують державну політику у
сферах цивільного захисту,
пожежної і техногенної
безпеки, захисту державного
кордону;
10) забезпечувати готовність
своїх телекомунікаційних
мереж до роботи в умовах
надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного
стану, в тому числі можливість
оповіщення своїх споживачів у
цих умовах;
11) надавати щорічно до ЦОВЗ
інформацію про свої
телекомунікаційні мережі для
відпрацювання мобілізаційних
планів у межах, визначених
Кабінетом Міністрів України;
12) вести облікову та іншу,
визначену законодавством,
документацію щодо своїх
телекомунікаційних мереж та
взаємоз’єднання з іншими
телекомунікаційними
мережами;
13) своєчасно надавати ЦОВЗ
та національній комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, звіти та
інформацію в обсягах, порядку
і строки, визначені

законодавством;
14) оприлюднювати тарифи на
телекомунікаційні послуги, що
встановлюються самим
оператором, не пізніше ніж за
сім календарних днів до їх
введення;
15) забезпечувати використання
наданого номерного ресурсу в
терміни, визначені
національною комісією, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації;
16) попереджувати споживачів
про можливе скорочення
переліку телекомунікаційних
послуг чи відключення їх
кінцевого обладнання у
випадках і порядку,
передбачених правилами
надання і отримання цих
послуг;
17) вживати заходів для
недопущення
несанкціонованого доступу до
телекомунікаційних мереж та
інформації, що передається
цими мережами;
18) на підставі рішення суду
обмежувати доступ своїх
абонентів до ресурсів, через які
здійснюється розповсюдження
дитячої порнографії;

18-1) подавати до центрів
системи екстреної допомоги
населенню за єдиним
телефонним номером 112:
невідкладно після отримання
екстреного виклику від
абонента рухомого
(мобільного) зв’язку - дані про
його номер і місцезнаходження;
щомісяця - інформацію про
абонентські номери
фіксованого телефонного
зв’язку, прізвища, імена, по
батькові, найменування та
адреси, що містяться в базі
даних;
19) виконувати інші обов’язки
відповідно до законодавства
України.
Усі пункти частини першої цієї
статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11,
12, 15, 17, 18-1, поширюються
також на провайдерів
телекомунікацій.
Оператори, провайдери
телекомунікацій зберігають та
надають інформацію про
з’єднання свого абонента у
порядку, встановленому
законом.
У разі якщо оператор,
провайдер телекомунікацій
встановлює плату за
телекомунікаційні послуги

згідно з почасовими тарифами,
то при розрахунках із
споживачами він зобов’язаний
враховувати лише повні
тарифні одиниці часу.
Оператори телекомунікацій
зобов’язані за власні кошти
встановлювати на своїх
телекомунікаційних мережах
технічні засоби, необхідні для
здійснення уповноваженими
органами оперативнорозшукових заходів, і
забезпечувати функціонування
цих технічних засобів, а також
у межах своїх повноважень
сприяти проведенню
оперативно-розшукових заходів
та недопущенню розголошення
організаційних і тактичних
прийомів їх проведення.
Оператори телекомунікацій
зобов’язані забезпечувати
захист зазначених технічних
засобів від несанкціонованого
доступу.
Оператори, провайдери
телекомунікацій не мають
права відмовляти в подальшому
наданні загальнодоступних
послуг особам з інвалідністю I
та II груп усіх категорій,
поточна заборгованість яких за
отримані послуги не перевищує
трьох мінімальних пенсій за
віком.
Оператори телекомунікацій, що
надають послуги рухомого

(мобільного) зв’язку на
території України, за умови
укладення відповідної
письмової угоди між собою
зобов’язані надавати
можливість абонентам
отримувати послугу
національного роумінгу.

1.36

Вимоги пункту 39 правил №
295
Оператори, провайдери
телекомунікацій повинні
забезпечувати і нести
відповідальність за схоронність
відомостей щодо споживача,
отриманих при укладенні
договору, наданих
телекомунікаційних послуг, у
тому числі отримання послуг, їх
тривалості, змісту, маршрутів
передавання тощо.
Призначені для оприлюднення
телефонні довідники, у тому
числі електронні версії та бази
даних інформаційно-довідкових
служб, можуть містити
інформацію про прізвище, ім’я,
по батькові, найменування,
адресу та номер телефону
абонента в разі, якщо в договорі
про надання
телекомунікаційних послуг
міститься згода споживача на
опублікування такої інформації.
Під час автоматизованої
обробки інформації про
абонентів оператор
телекомунікацій забезпечує її
захист відповідно до закону.

стаття 34 ЗУ
№ 1280-IV;
пункти 42 – 48
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо захисту
інформації про
споживача

Споживач має право на
безоплатне вилучення
відомостей про нього повністю
або частково з електронних
версій баз даних інформаційнодовідкових служб.
Інформація про споживача та
про телекомунікаційні послуги,
що він отримав, може
надаватись у випадках і в
порядку, визначених законом. В
інших випадках зазначена
інформація може
поширюватися лише за
наявності письмової згоди
споживача.
Оператор, провайдер у порядку,
встановленому законодавством,
створює та використовує бази
даних, що необхідні для
надання послуг і містять
відомості, надані абонентом під
час укладання договору, та
забезпечує захист і
нерозголошення інформації з
обмеженим доступом.
Персональні дані абонентів
можуть оброблятися з метою
надання послуг, забезпечення
виконання зобов’язань за
договором.
Інформація про надані послуги
може бути надана абонентові, з
кінцевого обладнання якого
отримувалися послуги, його
законному представникові, а
також іншим особам за

спаму

органів,
відповідальних за
Не забезпечення
формування і
правильності
реалізацію
застосування
державної
тарифів
політики у сферах
національної
Нарахування
безпеки і оборони
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж
Порушення
Загроза
цілісності і національній безпеці
сталості
держави
телекомунікацій
ної мережі
Збитки, завдані
загального
операторам
користування
телекомунікацій
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

письмовою згодою абонента чи
відповідно до закону.
Абонент за письмовою заявою
має право на отримання
послуги з блокування
визначення його номера
телефону на кінцевому
обладнанні інших споживачів
(за наявності технічної
можливості), крім служб
екстреної допомоги.
Оператор, провайдер має право
не надавати таку послугу або
припиняти її надання у разі
виявлення зловмисних
викликів, на вимогу
правоохоронних органів, в
інших випадках, встановлених
законодавством.
Дані про місцезнаходження
кінцевого обладнання абонента
не можуть передаватися
оператором, провайдером без
його згоди третім особам, крім
випадків, встановлених
законом.
Інші питання щодо захисту
персональних даних абонента
регулюються Законом України
“Про захист персональних
даних”.

Рефайл

1.37

Оператор, провайдер
зобов’язаний безоплатно
доводити до відома абонента
вичерпну інформацію про
надання та отримання
замовлених ним послуг,
зокрема про:
1) зміну умов надання послуг;
2) зміну тарифів, тарифних
планів на послуги (пакети
послуг), що надаються
споживачеві, відповідно до
пункту 59 цих Правил;
3) скорочення переліку послуг
(крім випадків виникнення
стихійного лиха, надзвичайної
ситуації, введення
надзвичайного чи воєнного
стану, пошкодження
телекомунікаційних мереж) із
зазначенням підстав для такого
скорочення, строків та/або умов
поновлення надання послуг;
4) припинення надання послуг
із зазначенням відповідних
підстав;
5) припинення діяльності з
надання послуг;
6) заміну абонентського номера
відповідно до пунктів 25 і 112
цих Правил;
7) інші відомості відповідно до
законодавства та умов

пункти 49 – 51
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо надання
споживачеві
інформації про
послуги

договору.
У випадках, передбачених
підпунктами 1 і 2 цього пункту,
у спосіб, визначений
договором, абонентові
надсилається повідомлення, в
якому зазначається інформація
про зміни, дату і строк їх
запровадження з посиланням на
веб-сайт та/або номер телефону
чи інше доступне споживачеві
джерело інформації. При цьому
оператор, провайдер
телекомунікацій повинен
запропонувати споживачеві
безоплатно обрати будь-який
інший доступний для
підключення тарифний план на
момент запровадження
зазначених змін, а у разі
відмови абонента від отримання
послуг за зміненим тарифом достроково розірвати договір.
Зазначені вимоги не
поширюються на послуги, що
надаються за допомогою
таксофонів.
Оператор, провайдер
зобов’язаний здійснювати через
засоби масової інформації, у
місцях продажу послуг та/або
пунктах колективного
користування, на своєму вебсайті, через інформаційнодовідкові, сервісні служби, в
інший спосіб, що не суперечить
законодавству, безоплатне

Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

інформування споживачів про:
1) впровадження нових послуг;
2) впровадження тарифів на
послуги;
3) виконання капітальних,
профілактичних чи інших робіт
(не пізніше ніж за десять
робочих днів до початку їх
виконання), що призведе до
скорочення переліку послуг чи
припинення їх надання, а також
строки поновлення надання
послуг;
4) скорочення переліку послуг
чи зниження до неприпустимих
значень показників якості
послуг у зв’язку з
пошкодженням
телекомунікаційних мереж
(невідкладно після настання
пошкодження), в тому числі у
разі виникнення стихійного
лиха, надзвичайної ситуації,
введення надзвичайного чи
воєнного стану, та строки його
усунення, якщо є підстави
вважати, що пошкодження
мереж не буде усунуто
протягом однієї доби;
5) умови отримання або
припинення надання послуг у
разі виникнення надзвичайної
ситуації, введення
надзвичайного чи воєнного
стану (в строки, визначені

відповідно до законодавства);
6) інші відомості відповідно до
законодавства та договору.
Оператор, провайдер
зобов’язаний на вимогу
споживача безоплатно в
порядку, встановленому
законодавством, повідомляти
про надані йому послуги, в
тому числі їх обсяг та вартість,
іншу інформацію відповідно до
цих Правил, інших актів
законодавства та договору.

1.38

Оператор, провайдер
телекомунікацій, який
припиняє діяльність з надання
телекомунікаційних послуг,
зобов’язаний попередити
споживачів не пізніше ніж за
три місяці до припинення
надання телекомунікаційних
послуг.
У разі анулювання чи визнання
недійсною ліцензії, вилучення
номерного та/або
радіочастотного ресурсу
внаслідок порушення
оператором, провайдером
телекомунікацій законодавства
такий оператор, провайдер
зобов’язаний відшкодувати
абоненту витрати, пов’язані з
припиненням надання
телекомунікаційних послуг, у
встановленому законом
порядку.
Операторам, провайдерам
забороняється з власної
ініціативи здійснювати
скорочення переліку послуг або
припинення їх надання з
підстав, не передбачених цими
Правилами, іншими актами
законодавства.
Оператор, провайдер здійснює
скорочення переліку послуг за
заявою споживача відповідно
до договору на строк,
зазначений у заяві, але не більш
як на один рік. При цьому такий
строк може змінюватися за

стаття 35 ЗУ
№ 1280-IV;
пункти 53 –
551 Правил
№ 295;
підпункт 3
пункту 2,
підпункти 1-4
пункту 4
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо скорочення
переліку послуг або
припинення їх
надання

окремою заявою споживача.
Скорочення переліку послуг
оплачується за тарифами,
встановленими оператором,
провайдером (для
загальнодоступних послуг
такий тариф не може
перевищувати розміру
абонентної плати за кожний
місяць такого скорочення).
Оператор, провайдер може
скорочувати надання послуг з
власної ініціативи в разі:
1) наявності заборгованості з
оплати послуг понад строк чи
суму, зазначені у договорі,
відповідно до законодавства, а
також закінчення коштів за
передплачені послуги
відповідно до законодавства та
договору;
2) досягнення граничної суми
коштів, визначеної договором;
3) виконання ремонтних робіт з
усунення пошкодження
телекомунікаційних мереж,
технічних засобів
телекомунікацій,
профілактичних, планових
ремонтних або інших робіт,
виконання яких унеможливлює
надання послуг;
4) виникнення стихійного лиха,
надзвичайної ситуації, введення
правового режиму
надзвичайного чи воєнного
стану відповідно до

Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

законодавства;
5) виявлення
несанкціонованого втручання
споживача в роботу та/або
використання
телекомунікаційних мереж
оператора або технічних засобів
телекомунікацій провайдера;
6) встановлення факту
розсилання споживачем спаму
та/або здійснення зловмисних
викликів (на строк, визначений
договором).
Скорочення переліку послуг
здійснюється до усунення
причин, що призвели до цього,
на строк, визначений договором
та законодавством.
У разі скорочення переліку
послуг за заявою споживача та
згідно з підпунктами 1, 2, 4-6
цього пункту споживачеві
надається можливість доступу
до служб екстреної допомоги.
Після погашення споживачем
заборгованості з оплати послуг,
надання яких скорочено,
оператор, провайдер протягом
однієї години, а у разі
відсутності можливості в строк,
що не перевищує двох робочих
днів після погашення
заборгованості, відновлює
надання послуг.

Для прискорення відновлення
надання послуг абонент може
особисто повідомити службі
розрахунків про проведену
оплату із зазначенням місця,
дати, суми сплачених коштів і
номера розрахункового
документа.
За час, протягом якого послуги
не надавалися з вини абонента,
абонентна плата нараховується
в повному обсязі, якщо інше не
передбачено договором.
У разі скорочення переліку
послуг у випадках,
передбачених підпунктами 3 і 4
цього пункту, абонентна плата
не нараховується.
У разі скорочення переліку
послуг згідно з підпунктами 5 і
6 цього пункту відновлення
надання послуг абоненту, який
отримує послуги знеособлено
(анонімно) без укладення
письмового договору,
здійснюється на підставі його
письмової заяви за умови
реєстрації абонента оператором
відповідно до частини другої
статті 32 Закону України “Про
телекомунікації”.
За відновлення надання послуг
після скорочення їх переліку
плата не стягується.
Припинення надання послуг

(послуги) може здійснюватися
оператором, провайдером у разі
припинення відповідно до
законодавства дії договору, в
тому числі його дострокового
розірвання, або внесення до
договору змін щодо
припинення надання однієї чи
кількох послуг, замовлених
абонентом:
1) за письмовою заявою
абонента у строк, що не
перевищує семи календарних
днів з моменту отримання
оператором заяви, якщо
більший строк не зазначений у
заяві, крім перенесення
абонентського номера;
2) за ініціативою оператора,
провайдера у разі:
непогашення заборгованості з
оплати послуг у строк,
зазначений у попередженні
оператора, провайдера;
коли абонент протягом не менш
як трьох місяців з моменту
активації картки та/або
останнього сеансу отримання
послуги не користувався
послугами, на які не
нараховується щомісячна плата
та які потребують постійного
використання додаткових
ресурсів телекомунікаційних
мереж (для послуг рухомого
(мобільного) зв’язку), за умови
попередження абонента не

менш як за десять робочих днів;
зафіксованого актом про
порушення правил надання і
отримання телекомунікаційних
послуг факту порушення
споживачем вимог підпунктів
2-5, 5-1, 13 і 14 пункту 36 цих
Правил;
порушення абонентом умов
договору, визначених
відповідно до законодавства;
припинення діяльності з
надання послуг з
попередженням НКРЗІ і
споживачів не пізніше ніж за
три місяці до припинення.
У разі припинення надання
послуг із застосуванням
кінцевого обладнання, наданого
в користування споживачеві
оператором, провайдером на
час дії договору, питання щодо
повернення споживачем такого
обладнання вирішується
відповідно до договору.
У разі перенесення
абонентського номера
припинення надання послуги
(послуг) здійснюється
оператором за письмовою або
такою, що надійшла
дистанційно за допомогою
засобів зв’язку, заявою
абонента з подальшим
припиненням відповідно до

законодавства дії договору або
із внесенням до нього змін
щодо припинення надання
однієї чи кількох послуг,
замовлених абонентом.
Припинення надання послуги
(послуг) здійснюється у момент
завершення перенесення
абонентського номера.
У разі прийняття рішення про
припинення діяльності (певного
виду діяльності) на відповідній
території оператор, провайдер
зобов'язаний:
1) попередити НКРЗІ та
споживачів не пізніше ніж за
три місяці до дня припинення
надання телекомунікаційних
послуг. Протягом цього строку
забезпечити надання
телекомунікаційних послуг
відповідно до законодавства;
2) у разі прийняття рішення про
припинення діяльності або
певного виду діяльності з
використанням номерного
ресурсу подати заяву про
повернення номерного ресурсу,
а також дані про номерний
ресурс, який використовується
споживачами
телекомунікаційних послуг на
дату прийняття ним рішення
про припинення надання
телекомунікаційних послуг;

3) у разі прийняття рішення про
припинення діяльності або
певного виду діяльності з
використанням радіочастотного
ресурсу подати заяву про
анулювання ліцензії на
користування радіочастотним
ресурсом України;

1.39

4) у разі прийняття рішення про
припинення діяльності подати
заяву про виключення із
Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій
(далі - Реєстр), а у разі
припинення певного виду
діяльності подати повідомлення
про внесення відповідних змін
до Реєстру у визначеному
законодавством порядку.
Оператори телекомунікацій
пункти 5, 6, 14
Телекому
зобов’язані:
частини першої, нікаційна
частина третя
мережа
статті 39,
вести достовірний облік
телекомунікаційних послуг, що стаття 66, стаття
68 ЗУ № 1280надаються споживачеві;
IV; пункти 57 –
81 Правил
забезпечувати правильність
№ 295
застосування тарифів;
оприлюднювати тарифи на
телекомунікаційні послуги, що
встановлюються самим
оператором, не пізніше ніж за
сім календарних днів до їх
введення.
У разі якщо оператор,
провайдер телекомунікацій
встановлює плату за

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо застосування
тарифів на
телекомунікаційні
послуги та порядку
розрахунків за
телекомунікаційні
послуги, зокрема
щодо застосування
Граничних тарифів
на загальнодоступні
телекомунікаційні
послуги,
затверджених
відповідним
рішенням НКРЗІ

телекомунікаційні послуги
згідно з почасовими тарифами,
то при розрахунках із
споживачами він зобов’язаний
враховувати лише повні
тарифні одиниці часу.
Тарифи на телекомунікаційні
послуги встановлюються
операторами, провайдерами
телекомунікацій самостійно, за
винятком випадків,
передбачених у частині другій
цієї статті.
Державному регулюванню
шляхом встановлення
граничних або фіксованих
тарифів підлягають:
1) тарифи на загальнодоступні
послуги;
2) тарифи на надання в
користування каналів
електрозв’язку операторів
телекомунікацій, з істотною
ринковою перевагою на ринках
певних телекомунікаційних
послуг;
3) розрахункові такси за
послуги пропуску трафіка до
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою
на ринках певних
телекомунікаційних послуг;
4) тарифи на надання в

цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

користування кабельної
каналізації електрозв’язку
операторів телекомунікацій.
Розрахунки за
телекомунікаційні послуги
здійснюються на умовах
договору про надання
телекомунікаційних послуг між
оператором, провайдером
телекомунікацій та споживачем
або без договору за готівкову
оплату чи за допомогою карток
тощо в разі одержання
споживачем замовленої за
передоплатою (авансованої)
послуги за тарифами,
затвердженими згідно із
законодавством.
У разі невикористання авансу
протягом розрахункового
періоду залишок суми коштів
переноситься на наступний
розрахунковий період, якщо
інше не передбачено
договором. Списання
оператором або провайдером
телекомунікацій залишку суми
коштів абонента, в тому числі
на свою користь, забороняється.

1.40

Вимоги щодо порядку оплати
послуг згідно з пунктами 57 –
81 Правил № 295.
Надання послуг телеграфного
зв’язку здійснюється
оператором, провайдером з
дотриманням вимог,
визначених у додатку 2, та
інструкцій, затверджених

Пункти 170 –
173 Правил
№ 295

Телекому
нікаційна
мережа
для
надання
послуг

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового

О2
О3

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо надання
послуг
телеграфного

Адміністрацією
Держспецзв’язку.

телеграф
ного
зв’язку

Оператор, провайдер, який
надає послуги телеграфного
зв’язку, розміщує інформацію
про порядок оформлення,
передачі та доставки телеграм у
місцях надання зазначених
послуг.

шкода, заподіяна
Не забезпечення
споживачеві
правильності телекомунікаційної
застосування
послуги
тарифів

електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

Перелік категорій та видів
міжнародних телеграм
визначається на підставі
двосторонніх договорів.
Перелік обмежень,
встановлених для приймання
телеграм, визначений в додатку
3.

1.41

Персонал оператора,
провайдера телекомунікацій
несе відповідальність за
порушення вимог
законодавства України щодо
збереження таємниці
телефонних розмов,
телеграфної чи іншої
кореспонденції, що
передаються засобами зв’язку
або через комп’ютер, а також
інформації з обмеженим
доступом щодо організації та
функціонування
телекомунікаційних мереж в
інтересах національної безпеки,
оборони та охорони

зв’язку

Частини
друга, третя
статті 41 ЗУ
№ 1280-IV;
Пункти 1, 2
розділу ІІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо персоналу
операторів,
провайдерів
телекомунікацій

правопорядку.
Персоналу оператора,
провайдера телекомунікацій
забороняється брати участь у
страйках, якщо такі дії
призводять до припинення
функціонування мереж
телекомунікацій чи надання
телекомунікаційних послуг, що
створює перешкоди для
забезпечення національної
безпеки, охорони здоров’я, прав
і свобод людини.
Оператор, який здійснює
діяльність, має забезпечити
обслуговування
телекомунікаційних мереж
кваліфікованими робітниками,
технічними службовцями,
фахівцями, професіоналами,
кваліфікація яких відповідає
визначеним відповідно до
законодавства кваліфікаційним
характеристикам відповідних
професій працівників, але не
нижче початкового рівня
(короткого циклу) вищої освіти
і підтверджена документом про
профільну освіту та/або які
мають досвід роботи у сфері
телекомунікацій не менше
одного року.
Якщо оператор, який здійснює
діяльність, є фізичною особою підприємцем, він повинен мати
вищу освіту у галузі знань
електроніки та телекомунікацій
не нижче початкового рівня

телекомунікаційної
Порушення
послуги
цілісності і
сталості
Ненадання
телекомунікацій телекомунікаційн
ної мережі
их послуг
загального
структурним
користування
підрозділам
внаслідок
Міноборони, СБУ,
порушення
МВС,
Правил № 155
Національної
поліції,
Розповсюдження
державних
спаму
органів,
відповідальних
за
Не забезпечення
формування
і
правильності
реалізацію
застосування
державної
тарифів
політики у сферах
національної
Нарахування
абонентної плати безпеки і оборони
за період
Несанкціоноване
відсутності
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги телекомунікаційних
мереж
Несплата
Загроза
штрафу за
перевищення національній безпеці
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення

Порядку № 324

(короткого циклу), що
підтверджена відповідним
документом про освіту, та/або
досвід роботи у сфері
телекомунікацій не менше
одного року. У разі здійснення
діяльності із залученням
найманих працівників або
інших осіб оператор має
дотримуватися вимог пункту 1
цього розділу.

1.42

Телекомунікаційні послуги
споживачам, які мають
установлені законодавством
України пільги з їх оплати,
надаються операторами,
провайдерами телекомунікацій
відповідно до законодавства
України.
Установлені законами пільги з
оплати послуг надаються
споживачеві відповідно до
законодавства за місцем його
проживання з дня пред’явлення
ним документа, що підтверджує
право на пільги.

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Частина третя
статті 63 ЗУ
№ 1280-IV;
пункт 63
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3

Рефайл
Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Не забезпечення
споживачеві
правильності телекомунікаційної
застосування
послуги
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів

2

Телекомунікаційні
послуги
споживачам, які
мають установлені
законодавством
України пільги з їх
оплати, надаються
суб’єктом ринку
телекомунікацій
відповідно до
законодавства
України.

усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

1.43

Відключення кінцевого
Частина друга
обладнання підрозділам
статті 38 ЗУ
Міністерства оборони України, № 1280-IV
Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань,
Національного
антикорупційного бюро
України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України,
Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції,
центрального органу
виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику,
центрального органу
виконавчої влади, що реалізує
державну митну політику,
центральних органів виконавчої
влади, що забезпечують
формування та реалізують
державну політику у сферах
цивільного захисту, пожежної і
техногенної безпеки, захисту
державного кордону,
з’єднувальних ліній служб
екстреного виклику
здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом
Міністрів України.

Телекому
нікаційна
мережа;
інформац
ійнодовідкова
служба

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної

3

Відключення
кінцевого
обладнання
підрозділам
Міністерства
оборони України,
Служби безпеки
України,
Державного бюро
розслідувань,
Національного
антикорупційного
бюро України,
Служби зовнішньої
розвідки України,
Державної служби
спеціального
зв’язку та захисту
інформації України,
Міністерства
внутрішніх справ
України,
Національної
поліції,
центрального
органу виконавчої
влади, що реалізує
державну податкову
політику,
центрального
органу виконавчої
влади, що реалізує
державну митну
політику,
центральних органів
виконавчої влади,
що забезпечують

Нарахування
безпеки і оборони
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж
Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим

формування та
реалізують
державну політику
у сферах цивільного
захисту, пожежної і
техногенної
безпеки, захисту
державного
кордону,
з’єднувальних ліній
служб екстреного
виклику
здійснюється
суб’єктом ринку
телекомунікацій в
порядку,
встановленому
Кабінетом Міністрів
України

доступом
Рефайл

1.44

Розподіл і використання
радіочастотного ресурсу
України для здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій проводиться
відповідно до Закону України
"Про радіочастотний ресурс
України".
Діяльність, що передбачає
використання радіочастотного
ресурсу України, здійснюється
за наявності ліцензії на
користування радіочастотним
ресурсом України та дозволів
на експлуатацію
радіоелектронних засобів або
випромінювальних пристроїв,
отриманих відповідно до
Закону України "Про
радіочастотний ресурс
України".

Частина перша
статті 71 ЗУ
№ 1280-IV;
підпункт 2
пункту 1
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
Порушення
безпеки і оборони

3

Діяльність, що
передбачає
використання
радіочастотного
ресурсу України,
здійснюється
суб’єктом ринку
телекомунікацій за
наявності ліцензії на
користування
радіочастотним
ресурсом України та
дозволів на
експлуатацію
радіоелектронних
засобів або
випромінювальних
пристроїв,
отриманих
відповідно до
Закону України
«Про
радіочастотний
ресурс України»

цілісності і
сталості
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної мережі
телекомунікаційних
загального
мереж
користування
внаслідок
Загроза
порушення національній безпеці
Правил № 155
держави
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій

Рефайл

1.45

При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані забезпечувати
технічне обслуговування та
експлуатацію
телекомунікаційних мереж
самостійно або на підставі
укладеного договору з
оператором, який здійснює
діяльність з надання послуг з
технічного обслуговування та

Підпункт 2
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
забезпечує технічне
обслуговування та
експлуатацію
телекомунікаційних
мереж самостійно
або на підставі
укладеного
договору з
оператором, який

експлуатації
телекомунікаційних мереж,
мереж ефірного теле- і
радіомовлення, проводового
радіомовлення та телемереж;

61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

(мобільного)
зв’язку

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення
цілісності і національній безпеці
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

здійснює діяльність
з надання послуг з
технічного
обслуговування та
експлуатації
телекомунікаційних
мереж, мереж
ефірного теле- і
радіомовлення,
проводового
радіомовлення та
телемереж

Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.46

При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані не здійснювати дій
щодо зміни, або
перекручування, або видалення
ідентифікаторів вхідних і
вихідних дзвінків, текстових
повідомлень, мережевих
ідентифікаторів споживачів,
ідентифікаторів виду трафіка,
якщо ці дії призводять до зміни
результатів розрахунків
автоматизованих систем
розрахунків (білінгових систем)
оператора, провайдера,
характеру трафіка, зміни
фінансових розрахунків між
операторами та сплати податків
і зборів.

Підпункт 7
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій не
здійснює дії щодо
зміни, або
перекручування, або
видалення
ідентифікаторів
вхідних і вихідних
дзвінків, текстових
повідомлень,
мережевих
ідентифікаторів
споживачів,
ідентифікаторів
виду трафіка, якщо
ці дії призводять до
зміни результатів
розрахунків
автоматизованих

За наявності таких дій та/або
рефайлу не здійснювати
маршрутизацію та пропуск
трафіка.

послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення
цілісності і національній безпеці
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій

систем розрахунків
(білінгових систем),
характеру трафіка,
зміни фінансових
розрахунків між
операторами та
сплати податків і
зборів.
За наявності таких
дій та/або рефайлу
суб’єкт ринку
телекомунікацій не
здійснює
маршрутизацію та
пропуск трафіка

ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.47

При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані забезпечувати на
замовлення споживачів
з'єднання з будь-яким
абонентом ТМЗК.
Здійснювати початок з'єднання,
термінацію або транзит трафіка
(за виключенням трафіка, який
надійшов з порушенням
встановленого порядку
маршрутизації) за умови
проведення розрахунків за
надані послуги. Застосовувати
під час розрахунків
розрахункові такси, визначені
на договірних засадах або
згідно з рішенням НКРЗІ,
відповідно до вимог
законодавства.

Підпункт 9
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
забезпечує на
замовлення
споживачів
з’єднання з будьяким абонентом
телекомунікаційної
мережі
загального
користування
України. Здійснює
початок з’єднання,
термінацію або
транзит трафіка (за
виключенням
трафіка, який
надійшов з
порушенням
встановленого
порядку
маршрутизації)
за умови
проведення
розрахунків за
надані послуги.
Застосовує
під час розрахунків

Правил № 155

поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікаційних
телекомунікацій
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення
національній безпеці
цілісності і
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з

розрахункові такси,
визначені на
договірних засадах
або згідно з
рішенням НКРЗІ,
відповідно до вимог
законодавства

обмеженим
доступом
Рефайл

1.48 При здійсненні діяльності з
надання послуг з доступу до
Інтернету оператори мають
здійснювати взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж на
договірних засадах.
Обов'язковими вимогами до
такого договору є зазначення
предмета договору, номера та
дати реєстрації сторін такого
договору в реєстрі операторів,
провайдерів телекомунікацій як
операторів з надання послуг
доступу до Інтернету, а в разі,
якщо надання послуг доступу до
Інтернету передбачає
використання радіочастотного
ресурсу України, - номера
ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом
України відповідно до вимог
Закону України "Про
радіочастотний ресурс України",
умов і порядку участі сторін у
розгляді претензій, умов
розірвання взаємоз'єднання.

Абзац перший
пункту 3
розділу ІV
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа
для
надання
послуг з
доступу
до
Інтернету

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Розповсюдження
спаму
Ненадання
телекомунікаційн
Не забезпечення
их послуг
правильності
структурним
застосування
підрозділам
тарифів
Міноборони, СБУ,
МВС,
Нарахування
Національної
абонентної плати
поліції,
за період
державних
відсутності
органів,
телекомунікацій
відповідальних
за
ної послуги
формування і
реалізацію
державної
Не забезпечення
політики у сферах
таємниці
національної
телефонних

3

При здійсненні
діяльності з надання
послуг з доступу до
Інтернету суб’єкт
ринку
телекомунікацій
здійснює
взаємоз'єднання
телекомунікаційних
мереж на
договірних засадах.
Обов'язковими
вимогами до такого
договору є
зазначення
предмета договору,
номера та дати
реєстрації сторін
такого договору в
реєстрі операторів,
провайдерів
телекомунікацій як
операторів з
надання послуг
доступу до
Інтернету, а в разі,
якщо надання
послуг доступу до
Інтернету
передбачає
використання
радіочастотного
ресурсу України, номера ліцензії на
користування
радіочастотним
ресурсом України

розмов, іншої безпеки і оборони
інформації, що
передається
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ними мережами, телекомунікаційних
а також захисту
мереж
відомостей про
споживача,
Загроза
отриманих під національній безпеці
час укладання
держави
договору, надані
чи замовлені ним
Збитки, завдані
послуги, іншої
операторам
інформації з
телекомунікацій
обмеженим
доступом

відповідно до вимог
Закону України
«Про
радіочастотний
ресурс України»,
умов і порядку
участі сторін у
розгляді претензій,
умов розірвання
взаємоз'єднання

Рефайл

1.49

При здійсненні діяльності з
надання послуг з доступу до
Інтернету споживачам
оператор, провайдер має
отримувати телекомунікаційні
послуги на оптовому ринку на
договірних засадах.

Абзац другий
пункту 3
розділу ІV
Правил № 541

Телекому
нікаційна
мережа
для
надання
послуг з
доступу
до
Інтернету

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Розповсюдження
спаму
Ненадання
телекомунікаційн
Не забезпечення
их послуг
правильності
структурним

2

При здійсненні
діяльності з надання
послуг з доступу до
Інтернету
споживачам суб’єкт
ринку
телекомунікацій
отримує
телекомунікаційні
послуги на
оптовому ринку на
договірних засадах

застосування
тарифів

підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Нарахування
Національної
абонентної плати
поліції,
за період
державних
відсутності
органів,
телекомунікацій відповідальних за
ної послуги
формування і
реалізацію
державної
Не забезпечення
політики
у сферах
таємниці
національної
телефонних
розмов, іншої безпеки і оборони
інформації, що
Несанкціоноване
передається
втручання
в роботу
телекомунікацій
телекомунікаційних
ними мережами,
мереж
а також захисту
відомостей про
Загроза
споживача,
національній
безпеці
отриманих під
держави
час укладання
договору, надані
Збитки, завдані
чи замовлені ним
операторам
послуги, іншої
телекомунікацій
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.50

При здійсненні діяльності з
Пункт 4 розділу
надання в користування
ІV Правил №
міжнародних каналів
541
електрозв'язку для транзиту
трафіка через територію
України оператор зобов'язаний
надавати на запит до НКРЗІ та
ЦОВЗ інформацію стосовно
таких каналів та забезпечити їх
цілісність шляхом
унеможливлення відгалуження
трафіка на території України.

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб
Моральна шкода,
заподіяна

3

При здійсненні
діяльності з надання
в користування
міжнародних
каналів
електрозв'язку для
транзиту трафіка
через територію
України суб’єкт
ринку
телекомунікацій
надає на запит до

діяльність у сфері
електрозв'язку

споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій

НКРЗІ та ЦОВЗ
інформацію
стосовно таких
каналів та
забезпечує їх
цілісність шляхом
унеможливлення
відгалуження
трафіка на території
України

ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.51

У разі спільного використання Пункт 5 розділу
ІТМ оператори мають:
ІV Правил №
здійснювати технічний нагляд 541
за станом ІТМ, що спільно
використовується;
під час надання в користування
ІТМ для потреб телебачення і
радіомовлення надавати такі
послуги на підставі договору з
провайдером програмної
послуги;
забезпечити безперешкодний
доступ уповноваженим особам

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб
Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує обов’язки
при спільному
використанні
інфраструктури
телекомунікаційних
мереж

замовника до всіх елементів
ІТМ, що спільно
використовуються з цим
замовником, за умови
збереження цілісності та
працездатності всіх технічних
засобів телекомунікацій інших
користувачів;
забезпечити можливість
електроживлення обладнання
замовників відповідно до
договору.

електрозв'язку

Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі

загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.52

При здійсненні діяльності з
надання послуг з технічного
обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж
оператори повинні:
надавати послуги тільки за
умови укладення відповідного
договору. Зазначений договір
має містити обов'язкові умови
щодо наявності у суб'єктів
господарювання - власників
телекомунікаційних мереж,
мереж ефірного теле-,
радіомовлення та проводового

Пункт 6 розділу
ІV Правил №
541

Телекому
нікаційна
мержа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує обов’язки
при здійсненні
діяльності з надання
послуг з технічного
обслуговування і
експлуатації
телекомунікаційних
мереж

радіомовлення проектної
документації на мережу,
розроблену відповідно до
законодавства;
здійснювати технічне
обслуговування і експлуатацію
мереж ефірного теле- та
радіомовлення тільки в разі
наявності відповідних дозволів
на експлуатацію
радіоелектронних засобів або
випромінювальних пристроїв у
їх власників;
забезпечити відповідність
параметрів технічних засобів
телекомунікацій та/або
телекомунікаційних мереж, які
вони обслуговують та/або
експлуатують, вимогам
нормативно-правових актів, які
визначають вимоги до
телекомунікаційних мереж, їх
технічних засобів та якості
телекомунікаційних послуг,
чинних у сфері телекомунікацій
та користування
радіочастотним ресурсом
України.

показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального

користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.53

При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані вживати заходів з
резервування технічних засобів,
за виключенням абонентських
ліній, для забезпечення надання
загальнодоступних
(універсальних)
телекомунікаційних послуг за
встановленими показниками
якості;

Абзац п’ятий
підпункту 5
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
вживає заходів з
резервування
технічних засобів,
за виключенням
абонентських ліній,
для забезпечення
надання
загальнодоступних
(універсальних)
телекомунікаційних
послуг за
встановленими
показниками якості

якості
телекомунікацій
Ненадання
них послуг
телекомунікаційн
встановленим
их послуг
показникам
структурним
підрозділам
Порушення
Міноборони, СБУ,
цілісності і
МВС,
сталості
Національної
телекомунікацій
поліції,
ної мережі
державних
загального
органів,
користування
відповідальних
за
внаслідок
формування
і
порушення
реалізацію
Правил № 155
державної
Розповсюдження політики у сферах
національної
спаму
безпеки і оборони
Порушення
цілісності і
Несанкціоноване
сталості
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної мережі
мереж
загального
користування
Загроза
внаслідок
національній безпеці
порушення
держави
Правил № 155
Збитки, завдані
операторам
Порушення
телекомунікацій
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані

чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1.54

Оператори телекомунікацій
зобов’язані виконувати інші
обов’язки відповідно до
законодавства України.

Пункт 19
частини першої
статті 39 ЗУ №
1280-IV,
підпункт 36
пункту 39
Правил № 295

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Ус і небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує інші
обов’язки
відповідно до
законодавства
України, а саме
вимоги рішень Ради
національної
безпеки і оборони
України, які
набрали чинності в
установленому
законом порядку,
щодо обмеження
або припинення
надання
телекомунікаційних
послуг і
використання
телекомунікаційних
мереж загального
користування та
інших санкцій в
сфері
телекомунікацій,
встановлених
відповідно до
пунктів 9, 25
частини першої
статті 4 Закону
України «Про
санкції», що
відповідають

2.1

принципам їх
застосування, в
тому числі заборони
Інтернет провайдерам
надання послуг з
доступу
користувачам
мережі Інтернет до
певних
ресурсів/сервісів,
блокування
Інтернет провайдерами
доступу до ресурсів,
у тому числі до їх
субдоменів
2. Питання щодо реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі
Несвоєчасне
Смерть людини,
Заява про реєстрацію може
Абзац перший Телекому 61.10 Діяльність у
Суб’єктом ринку
О1
2
усунення
шкода,
заподіяна
бути подана за вибором
пункту 2
нікаційна сфері проводового
телекомунікацій
О2
пошкодження
здоров’ю людини
абонента як в електронній, так і розділу ІІ
мережа;
електрозв'язку
забезпечено
О3
телекомунікацій через неможливість
паперовій формі. Такі заяви (за Порядку №
Заява про 61.20 Діяльність у
можливість подання
О5
ної мережі
доступу до
умови їх повної відповідності
607
реєстраці сфері
абонентом заяви
фіксованого телекомунікаційних
вимогам цього Порядку) мають
ю
безпроводового
про реєстрацію як в
зв’язку
мереж загального
загального
користування для
однакову юридичну силу.
електрозв'язку
електронній, так і у
користування виклику екстрених
61.30 Діяльність у
паперовій формі
(універсальний
та спеціальних
сфері
доступ) та/або
служб
супутникового
рухомого
електрозв'язку
(мобільного)
Моральна шкода,
61.90 Інша
зв’язку
заподіяна
діяльність у сфері
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
електрозв'язку
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Загроза
сталості
національній безпеці
телекомунікацій
держави

ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з

2.2

Оператор, провайдер
телекомунікацій відповідно до
частини другої статті 12 Закону
України «Про захист
персональних даних»
повідомляє абонента про
володільця персональних
даних, склад та зміст зібраних
персональних даних, права,
визначені статтею 8 цього
Закону, мету збору
персональних даних та осіб,
яким передаються його
персональні дані.

Абзац другий
пункту 2
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5

обмеженим
доступом
Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Загроза
сталості
національній безпеці
телекомунікацій
держави
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
відповідно до
частини другої
статті 12 Закону
України «Про
захист
персональних
даних» повідомив
абонента про
володільця
персональних
даних, склад та
зміст зібраних
персональних
даних, права,
визначені статтею 8
цього Закону, мету
збору персональних
даних та осіб, яким
передаються його
персональні дані.

відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

2.3

Заява про реєстрацію в
електронній формі подається до
відповідного оператора,
провайдера телекомунікацій
через особистий кабінет або за
допомогою мобільного додатка
шляхом заповнення шаблону,
на який накладено електронний
цифровий підпис абонента фізичної особи або
уповноваженої особи абонента юридичної особи.

Абзац перший
пункту 4
розділу ІІ
Порядку №
607

Телекому
нікаційна
мережа;
заява про
реєстраці
ю

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері

О1
О2
О3
О5

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Несвоєчасне
Смерть людини,
усунення
шкода, заподіяна
пошкодження
здоров’ю людини
телекомунікацій через неможливість
ної мережі
доступу до
фіксованого телекомунікаційних
зв’язку
мереж загального
загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві

2

Суб’єктом ринку
телекомунікацій
забезпечено
можливість подання
заяви про
реєстрацію в
електронній формі
через особистий
кабінет або за
допомогою
мобільного додатка
шляхом заповнення
шаблону, на який

електрозв'язку

Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Загроза
сталості
національній безпеці
телекомунікацій
держави
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що

накладається
електронний
цифровий підпис
абонента-фізичної
особи або
уповноваженої
особи абонента –
юридичної особи

2.4

У разі якщо оператором,
провайдером телекомунікацій
додатково встановлено інший
засіб електронної ідентифікації
особи (у тому числі систему
електронної дистанційної
ідентифікації BankID) абонент
може подати заяву про
реєстрацію в електронній формі
з використанням іншого засобу
електронної ідентифікації
особи.

Абзац другий
пункту 4
розділу ІІ
Порядку №
607

Телекому
нікаційна
мережа;
заява про
реєстраці
ю

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5

передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Несвоєчасне
Смерть людини,
усунення
шкода, заподіяна
пошкодження
здоров’ю людини
телекомунікацій через неможливість
ної мережі
доступу до
фіксованого телекомунікаційних
зв’язку
мереж загального
загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Загроза
сталості
національній безпеці
телекомунікацій
держави
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

2

У разі, якщо
суб’єктом ринку
телекомунікацій
додатково
встановлено інший
засіб електронної
ідентифікації особи,
забезпечено
можливість подання
абонентом заяви
про реєстрацію в
електронній формі з
використанням
іншого засобу
електронної
ідентифікації особи

Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

2.5

Під час подання заяви про
реєстрацію в особистому
кабінеті абонент проходить

Абзаци
четвертий,
п’ятий пункту

Телекому
нікаційна
мережа;

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку

О1
О2
О3

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Несвоєчасне
Смерть людини,
усунення
шкода, заподіяна
пошкодження
здоров’ю людини

2

Суб’єктом ринку
телекомунікацій під
час подання

ідентифікацію з використанням
електронного цифрового
підпису.
У разі якщо оператором,
провайдером телекомунікацій
додатково встановлено інший
засіб електронної ідентифікації
особи (у тому числі систему
електронної дистанційної
ідентифікації BankID) абонент
може пройти реєстрацію з
використанням іншого засобу
електронної ідентифікації
особи.

4 розділу ІІ
Порядку №
607

заява про
реєстраці
ю

61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О5

телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Загроза
сталості
національній безпеці
телекомунікацій
держави
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за

абонентом заяви
про реєстрацію в
особистому кабінеті
проведено
ідентифікацію
абонента з
використання
електронного
цифрового підпису
або з
використанням
іншого засобу
електронної
ідентифікації (у разі
якщо суб’єктом
ринку
телекомунікацій
додатково
встановлено інший
засіб електронної
ідентифікації особи)

перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

2.6

Оператор, провайдер
телекомунікацій перевіряє
надходження заяв про
реєстрацію не рідше одного
разу за робочий день та
невідкладно реєструє їх за
допомогою інформаційних
систем відповідного оператора,
провайдера телекомунікацій в
порядку черговості
надходження після проведення
перевірки:
електронного цифрового
підпису абонента або його
уповноваженого представника,
накладеного на заяву про
реєстрацію, відповідно до умов,

абзаци 6-8
пункту 4
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа;
Заява про
реєстраці
ю

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Несвоєчасне
Смерть людини,
усунення
шкода, заподіяна
пошкодження
здоров’ю людини
телекомунікацій через неможливість
ної мережі
доступу до
фіксованого телекомунікаційних
зв’язку
мереж загального
загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
перевіряє
надходження заяв
про реєстрацію не
рідше одного разу
за робочий день та
невідкладно
реєструє їх за
допомогою
інформаційних
систем відповідного
оператора,
провайдера
телекомунікацій в
порядку черговості
надходження після
проведення

встановлених статтею 3 Закону
України «Про електронний
цифровий підпис»;
позначки часу, доданої або
логічно поєднаної із заявою про
реєстрацію в електронній
формі, з метою підтвердження
чинності посиленого
сертифіката відкритого ключа
на момент накладення на заяву
про реєстрацію електронного
цифрового підпису абонента
або його уповноваженого
представника.

показникам

телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Загроза
за період
відсутності національній безпеці
держави
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

перевірки.

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

2.7

Програмно-апаратний комплекс
та технічні засоби оператора,
провайдера телекомунікацій,
що використовуються для
подання заяви про реєстрацію в
електронній формі відповідно
до цього Порядку, повинні
відповідати вимогам
законодавства щодо захисту
інформації, а також
унеможливлювати
несанкціоноване знищення,
блокування, порушення
цілісності та режиму доступу
до інформації, яка обробляється
та передається.

абзац 10
пункту 4
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа;
Програм
ноапаратни
й
комплекс
та
технічні
засоби
оператор
а,
провайде
ра
телекому
нікацій,
що
використ
овуються
для
подання
заяви про

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг

3

Програмноапаратний комплекс
та технічні засоби
суб’єкта ринку
телекомунікацій, що
використовуються
для подання заяви
про реєстрацію в
електронній формі
відповідно до цього
Порядку,
відповідають
вимогам
законодавства щодо
захисту інформації,
а також
унеможливлюють
несанкціоноване
знищення,
блокування,
порушення
цілісності та
режиму доступу до
інформації, яка

реєстраці
юв
електрон
ній формі

ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання
в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних

обробляється та
передається.

розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

2.8

Оператор, провайдер
телекомунікацій протягом
одного робочого дня після
отримання від абонента заяви
про реєстрацію вносить його
дані до бази даних та
повідомляє про це абонента у
будь-якій формі.

пункт 6
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа;
База
даних

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Загроза
загального
національній безпеці
користування
держави
внаслідок
порушення
Збитки, завдані
Правил № 155
операторам
телекомунікацій
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
протягом одного
робочого дня після
отримання від
абонента заяви про
реєстрацію вніс
його дані до бази
даних та повідомив
про це абонента у
будь-якій формі.

абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

2.9

Запис про реєстрацію абонента
зберігається у відповідній базі
даних оператора, провайдера
телекомунікацій протягом
всього строку дії договору про
надання телекомунікаційних
послуг, укладеного між
абонентом та оператором,
провайдером телекомунікацій, а
також протягом строку

пункт 8
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа;
База
даних

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері

О1
О2
О3

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних

3

Запис про
реєстрацію
абонента
зберігається у
відповідній базі
даних суб’єкта
ринку
телекомунікацій
протягом всього

позовної давності, визначеного
законом, у разі припинення
зазначеного договору.

супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

строку дії договору
про надання
телекомунікаційних
послуг, укладеного
між абонентом та
суб’єктом ринку
телекомунікацій, а
також протягом
строку позовної
давності,
визначеного
законом, у разі
припинення
зазначеного
договору.

2.10

При реєстрації абонента
забороняється вимагати інші
документи та дані, крім тих, що
визначені у пунктах 2-4 цього
розділу.

пункт 9
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Не забезпечення
споживачеві
правильності телекомунікаційної
застосування
послуги
тарифів

3

При реєстрації
абонента суб’єкт
ринку
телекомунікацій не
вимагає інші
документи та дані,
крім тих, що
визначені у пунктах
2-4 розділу ІІ
Порядку № 607.

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій не
відмовляє у
реєстрації абонента
при дотриманні
вимог пунктів 2-4
розділу ІІ Порядку
№ 607.

Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

2.11

Відмова оператора, провайдера
телекомунікацій у реєстрації
абонента при дотриманні вимог
пунктів 2-4 цього розділу не
допускається.

пункт 10
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

2.12

2.13

Реєстрація абонента
здійснюється безоплатно.

Під час реєстрації абонента в

пункт 11
розділу ІІ
Порядку
№ 607

пункт 12

Телекому
нікаційна
мережа

Телекому

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3

61.10 Діяльність у

О1

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Не забезпечення
споживачеві
правильності телекомунікаційної
застосування
послуги
тарифів

2

Реєстрація абонента
суб’єктом ринку
телекомунікацій
здійснюється
безоплатно.

3

Під час реєстрації

Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несвоєчасне

Смерть людини,

оператора, провайдера
телекомунікацій забороняється
без згоди абонента змінювати
умови укладеного між ними
договору про надання
телекомунікаційних послуг, у
тому числі змінювати умови
надання телекомунікаційних
послуг, скорочувати чи
змінювати їх перелік, тарифи,
тарифні плани на послуги,
умови і порядок оплати послуг,
перетворювати внесені на
особовий рахунок абонента
кошти в бонуси, бали тощо.

розділу ІІ
Порядку
№ 607

нікаційна
мережа

сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5

усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Загроза
сталості
національній безпеці
телекомунікацій
держави
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги

абонента у суб’єкта
ринку
телекомунікацій без
згоди абонента не
здійснюється зміна
умов укладеного
між ними договору
про надання
телекомунікаційних
послуг, у тому числі
зміна умов надання
телекомунікаційних
послуг, скорочення
чи зміна їх переліку,
тарифів, тарифних
планів на послуги,
умов і порядку
оплати послуг,
перетворювання
внесених на
особовий рахунок
абонента кошти в
бонуси, бали тощо.

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

2.14

Абонент має право отримати
інформацію щодо його
реєстрації в базі даних
оператора, провайдера
телекомунікацій шляхом
письмового або електронного
запиту, який повинен містити
абонентський номер чи інший
мережевий ідентифікатор
кінцевого обладнання, за яким
отримуються послуги.

пункт 13
розділу ІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
споживачеві
Розповсюдження телекомунікаційної
спаму
послуги

2

Абонент отримує
інформацію щодо
його реєстрації в
базі даних суб’єкта
ринку
телекомунікацій
шляхом письмового
або електронного
запиту, який
повинен містити
абонентський номер
чи інший
мережевий
ідентифікатор
кінцевого
обладнання, за яким
отримуються
послуги.

3

Захист інформації
про абонента та
обробка

Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги

2.15

Захист інформації про абонента
та обробка персональних даних
абонента здійснюється згідно із

Абзац перший
пункту 1
розділу ІІІ

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку

О2
О3
О5

Невідповідність
показників
якості

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві

Законами України «Про захист
персональних даних» та «Про
захист інформації в
інформаційнотелекомунікаційних системах».

Порядку №
607

61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Загроза
загального
національній безпеці
користування
держави
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з

персональних даних
абонента
здійснюється
суб’єктом ринку
телекомунікацій
згідно із Законами
України «Про
захист
персональних
даних» та «Про
захист інформації в
інформаційнотелекомунікаційних
системах».

обмеженим
доступом

2.16

Оператор, провайдер
телекомунікацій мають
відповідно до законодавства
повідомляти абонента про його
права та забезпечувати
збереження відомостей,
отриманих при реєстрації
абонента.

Абзац другий
пункту 1
розділу ІІІ
Порядку №
607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Загроза
загального
національній безпеці
користування
держави
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
відповідно до
законодавства
повідомляє
абонента про його
права та забезпечує
збереження
відомостей,
отриманих при
реєстрації абонента.

споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

2.17

Абонент після реєстрації має
право на отримання від
оператора, провайдера
телекомунікацій інформації про
надані йому телекомунікаційні
послуги (виключно з дати, коли
така реєстрація була
проведена).

пункт 2
розділу ІІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Розповсюдження
спаму

3

Абонент після
реєстрації отримує
від суб’єкта ринку
телекомунікацій
інформацію про
надані йому
телекомунікаційні
послуги (виключно
з дати, коли така
реєстрація була
проведена).

Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів
Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги
Несплата
штрафу за
перевищення
термінів
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

2.18

3.1

Інформація про абонента,
отримана під час проведення
його реєстрації, може бути
розміщена в телефонних
довідниках, у тому числі
електронних версіях та базах
даних інформаційно-довідкових
служб, лише за наявності згоди
абонента на опублікування
такої інформації.

При здійсненні взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
повинні бути дотримані такі

пункт 3
розділу ІІІ
Порядку
№ 607

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Розповсюдження
споживачеві
спаму
телекомунікаційної
послуги
Не забезпечення
правильності
застосування
тарифів

2

Інформація про
абонента, отримана
під час проведення
його реєстрації,
розміщена в
телефонних
довідниках, у тому
числі електронних
версіях та базах
даних
інформаційнодовідкових служб,
лише за наявності
згоди абонента на
опублікування такої
інформації.

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує обов’язки

Нарахування
абонентної плати
за період
відсутності
телекомунікацій
ної послуги

3. Питання щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
Несвоєчасне
Смерть людини,
Частина
Телекому 61.10 Діяльність у
О1
усунення
шкода, заподіяна
перша статті
нікаційна сфері проводового
О2
пошкодження
здоров’ю
людини
57, частина
мережа
електрозв'язку

принципи:
1) технічні, організаційні та
економічні умови
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж, у
тому числі розрахункові такси
за послуги пропуску трафіка,
повинні бути предметом
договору між операторами
телекомунікацій;
2) економічні умови
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій та
розрахункові такси за доступ до
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій, а
також розрахункові такси за
послуги пропуску трафіка
визначаються на основі
собівартості та з урахуванням
прибутковості відповідних
послуг у порядку,
затвердженому національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації,
згідно із цим Законом;
3) технічні, організаційні та
економічні умови
взаємоз’єднання з
телекомунікаційними
мережами операторів
телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою на ринках
певних телекомунікаційних
послуг регулюються в порядку,
встановленому національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації;

перша статті
58
ЗУ № 1280-IV;
пункт 1.4
розділу І,
пункти 3.1 –
3.15 розділу
ІІІ, пункти 4.1
– 4.7 розділу
ІV, пункти 5.1
– 5.3 розділу
V Порядку №
324

61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3
О5
О6

телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Порушення
цілісності і

Загроза
національній безпеці

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги

операторів
телекомунікацій
при взаємоз’єднанні
телекомунікаційних
мереж, а також
дотримується
принципів
взаємоз’єднання
телекомунікаційних
мереж

4) розміри розрахункових такс
за послуги пропуску трафіка,
плати за доступ до
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій, що
займають монопольне
(домінуюче) становище на
ринку телекомунікацій, та/або
операторів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою
установлюються в порядку,
затвердженому національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації.
Розрахункові такси за послуги
пропуску трафіка до
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій, що
не займають монопольне
(домінуюче) становище та не
мають істотної ринкової
переваги, не можуть бути
нижчими за відповідні
розрахункові такси за послуги
пропуску трафіка від їхніх
мереж до мереж операторів
телекомунікацій, що займають
монопольне (домінуюче)
становище та/або мають істотну
ринкову перевагу.
Оператори телекомунікацій
зобов’язані:
1) дотримуватися технічних
вимог, установлених для
телекомунікаційних мереж;
2) надавати іншим операторам
телекомунікацій, які бажають
укласти договори про
взаємоз’єднання, інформацію,
необхідну для підготовки таких

сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

держави
Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій
Неефективне
використання
обмеженого ресурсу
України

договорів, а також
запропонувати умови
взаємоз’єднання, не гірші тих,
що запропоновані іншим
операторам телекомунікацій;
3) забезпечувати
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж у
всіх технічно можливих місцях
із пропускною спроможністю,
необхідною для якісного
надання телекомунікаційних
послуг. При цьому операторам
забороняється при проведенні
взаємоз’єднання вимагати один
від одного виконання будь-яких
робіт, послуг, зазнання витрат,
спрямованих на дообладнання
своїх телекомунікаційних
мереж;
4) надавати на вимогу
національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, інформацію про
умови взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж;
4-1) дотримуватися розмірів
розрахункових такс за послуги
пропуску трафіка, встановлених
національною комісією, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, у випадках,
передбачених цим Законом;
5) своєчасно та в повному
обсязі проводити розрахунки
відповідно до умов договору
між операторами,
провайдерами телекомунікацій;
6) не створювати перешкоди

3.2

для взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж;
7) вживати заходів для
забезпечення сталої та якісної
роботи взаємоз’єднаних
телекомунікаційних мереж
протягом доби, повідомляти
один одного про пошкодження
мережі телекомунікацій або
виникнення інших обставин, що
призвели або можуть призвести
до зниження до неприпустимих
значень показників якості
телекомунікаційних послуг;
8) обмінюватися даними обліку
телекомунікаційних послуг, які
були надані через точки
взаємоз’єднання їх мереж;
9) додержуватися
встановленого нормативноправовими актами порядку
маршрутизації трафіка.
Вимоги пункту 1.4 розділу І,
пунктів 3.1 – 3.15 розділу ІІІ,
пунктів 4.1 – 4.7 розділу ІV,
пунктів 5.1 – 5.3 розділу V
Порядку маршрутизації трафіка
в телекомунікаційній мережі
загального користування
України, затвердженого
рішенням НКРЗІ від 05.07.2012
№ 324, зареєстрованого в
Мін’юсті 25 липня 2012 р.
за № 1252/21564 (далі Порядок № 324)
2.1. Взаємоз’єднання
Пункти 2.1 –
операторів встановлюється у
2.11 розділу ІІ
точках взаємоз’єднання, місце
Правил № 155
розташування, технічні
характеристики та порядок
експлуатації яких визначаються

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги до
операторів
телекомунікацій
при взаємоз’єднанні

договорами про
взаємоз’єднання.
Встановлене взаємоз’єднання
має відповідати вимогам
нормативно-правових актів у
сфері телекомунікацій та
укладеному договору про
взаємоз’єднання.
2.2. Ініціатор зобов’язаний
письмово подати запит
постачальнику, до якого
додаються такі документи:
витяг з реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій;
підписані керівником копії
дозволів на використання
номерного ресурсу, який буде
використовуватись для надання
відповідних
телекомунікаційних послуг,
якщо такі послуги надаються з
використанням номерного
ресурсу.
2.3. У разі, якщо це встановлено
договором про
взаємоз’єднання, під час
встановлення взаємоз’єднання
постачальник не може вимагати
від ініціатора оплати одразу
всієї запроектованої пропускної
спроможності точки
взаємоз’єднання для задіяння
виділеного номерного ресурсу,
у той же час ініціатор повинен
забезпечити оплату частки
запроектованої пропускної
спроможності точки
взаємоз’єднання в обсязі,
достатньому для реалізації
відповідного етапу.
Реалізація проектної

електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення
цілісності і національній безпеці
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального

телекомунікаційних
мереж

пропускної спроможності точки
взаємоз’єднання може
відбуватись поетапно за
результатами вимірювань
фактичного навантаження
відповідно до договору про
взаємоз’єднання, при цьому:
ініціатор повинен передавати
через зазначену точку обсяг
трафіку з обов’язковим
урахуванням фактичної
пропускної спроможності точки
взаємоз’єднання відповідно до
вимог чинних нормативних
документів у сфері
телекомунікацій;
у разі очікуваного збільшення
навантаження на точку
взаємоз’єднання ініціатор
завчасно, не менше ніж за
півроку, повинен звертатися до
постачальника щодо
збільшення пропускної
спроможності.
2.4. Операторам
телекомунікацій забороняється
створювати взаємоз’єднання,
якщо:
це веде до порушення будьякою зі сторін взаємоз’єднання
нормативно-правових актів у
сфері телекомунікацій або
Порядку маршрутизації
трафіку;
одна зі сторін взаємоз'єднання
не набула права на здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій відповідно до
статті 42 Закону України "Про
телекомунікації";
у однієї зі сторін

користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

телекомунікацій
Неефективне
використання
обмеженого ресурсу
України

взаємоз’єднання відсутній
передбачений законодавством
дозвіл на використання
номерного ресурсу.
2.5. Оператори телекомунікацій
при встановленні та
функціонуванні
взаємоз’єднання повинні
дотримуватись таких
організаційних вимог:
1) постачальник зобов’язаний
надавати ініціатору можливість
встановлення взаємоз’єднання
зі своєю мережею у всіх
технічно можливих місцях
(якщо це не суперечить
законодавству) з пропускною
спроможністю, достатньою для
надання телекомунікаційних
послуг;
2) у разі зміни призначення
існуючого взаємоз’єднання
сторонами взаємоз’єднання
вносяться зміни до чинного
договору про взаємоз’єднання
або укладається новий договір.
Організаційні, технічні та
економічні умови
встановленого взаємоз’єднання
вважаються такими, що були
виконані при попередньому
взаємоз’єднанні.
Якщо зміна призначення
існуючого взаємоз’єднання веде
до зміни організаційних та/або
технічних умов такого
взаємоз’єднання шляхом його
розширення, то ініціатор
повинен платити тільки за
розширення взаємоз’єднання. У
всіх інших випадках плата за

переоформлення
взаємоз’єднання не стягується,
в тому числі при зміні власника
взаємоз’єднання.
У разі зміни адреси існуючого
взаємоз’єднання або заміни
обладнання з будь-якої сторони
за взаємною згодою сторін
економічні умови такого
взаємоз’єднання вважаються
такими, що були виконані при
попередньому взаємоз’єднанні;
3) якщо постачальником
одночасно отримано декілька
запитів на одну пропозицію
щодо взаємоз’єднання, які не
можуть бути задоволені
одночасно, він зобов’язаний
організувати їх розгляд і
задовольнити у порядку черги,
яка формується ним за датою,
номером та часом реєстрації
запитів.
Постачальник зобов’язаний
письмово повідомити ініціатора
про номер та дату реєстрації
його запиту у черзі отриманих
постачальником відповідних
запитів на взаємоз’єднання у
строк, що не перевищує семи
робочих днів з дати його
отримання (додаток 1);
4) у ході розгляду запиту щодо
взаємоз’єднання постачальник
протягом п’яти робочих днів з
дня надходження цього запиту
може письмово звернутись до
ініціатора за додатковою
інформацією, необхідною для
укладання договору про
взаємоз’єднання;

5) додаткова інформація щодо
взаємоз’єднання має бути
відправлена ініціатором на
адресу постачальника протягом
5 робочих днів з дня
надходження відповідного
листа постачальника;
6) якщо протягом строку,
зазначеного в підпункті 5 цього
пункту, ініціатор не надіслав
постачальнику необхідної
додаткової інформації та/або
листа з пропозицією про
початок переговорів з
постачальником, останній має
право вважати поданий запит
щодо взаємоз’єднання
недійсним і протягом 5
робочих днів письмово
повідомити про це ініціатора;
7) відмова ініціатору у
задоволенні запиту щодо
взаємоз’єднання вважається
обґрунтованою у разі
відсутності у постачальника
технічної можливості для
здійснення взаємоз’єднання,
відмови ініціатора від
укладення договору щодо
розвитку телекомунікаційних
мереж, економічні умови в
якому підтверджені
постачальником відповідними
економічно обґрунтованими
розрахунками, або наявності у
постачальника документально
підтвердженої інформації про
порушення ініціатором вимог
пункту 2.2 цього розділу;
8) якщо оператори
телекомунікацій не досягли

згоди щодо укладення, зміни чи
розірвання договору, що
регулює взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж, а
також у разі неодержання
однією зі сторін відповіді в
установлений законодавством
строк, заінтересована сторона
має право передати спір на
досудове вирішення до НКРЗІ;
9) отримавши від
постачальника згоду на
укладання договору про
взаємоз’єднання, ініціатор
повинен протягом 5 робочих
днів з дня її отримання
розпочати переговори з
постачальником щодо
укладання договору про
взаємоз’єднання;
10) якщо протягом строку,
зазначеного в підпункті 9 цього
пункту, ініціатор не розпочав
переговори з постачальником,
останній має право вважати
поданий запит щодо
взаємоз’єднання недійсним і
протягом 5 робочих днів
письмово повідомити ініціатора
про відкликання своєї згоди.
2.6. Сторони взаємоз’єднання
зобов’язані:
1) забезпечувати
уповноваженим представникам
сторін доступ до власних
технічних засобів
телекомунікацій у точці
взаємоз’єднання;
2) запобігати порушенню прав
та створенню перешкод
діяльності інших операторів

телекомунікацій;
3) надавати одна одній
вичерпну інформацію, яка
необхідна для прийняття
рішень щодо укладання
договорів про взаємоз’єднання
або внесення змін до них,
експлуатації точок
взаємоз’єднання;
4) не розголошувати, не
передавати третій стороні та не
використовувати для отримання
переваг у конкуренції будь-яку
інформацію одна про одну,
отриману при взаємоз’єднанні,
за винятком випадків,
передбачених законодавством;
5) здійснювати пропуск та
маршрутизацію трафіку між
власними мережами, види якого
передбачені умовами договору
про взаємоз’єднання;
6) забезпечувати використання
номерного ресурсу, виділеного
відповідними дозволами НКРЗІ;
7) здійснювати будівництво,
реконструкцію та модернізацію
телекомунікаційних мереж, що
функціонують у режимі
взаємоз’єднання, за власні
кошти кожної сторони
взаємоз’єднання та наявності
відповідної проектної
документації;
8) за умови, якщо виконання
заходів будівництва,
реконструкції та модернізації
телекомунікаційної мережі
однією стороною може
призвести до створення
перешкод пропуску та

маршрутизації трафіку між
мережами сторін, та/або до
зниження встановлених
показників якості
телекомунікаційних послуг,
та/або до розірвання
взаємоз’єднання, сторона, яка
має намір здійснювати
будівництво, реконструкцію та
модернізацію власної
телекомунікаційної мережі, за 3
місяці до початку виконання
робіт зобов’язана надати
письмове повідомлення іншій
стороні взаємоз’єднання.
В інших випадках узгодження
строків та порядку проведення
робіт з будівництва,
реконструкції та модернізації
мережі, які не призводять до
створення перешкод пропуску
та маршрутизації трафіку та/або
зниження якості
телекомунікаційних послуг,
здійснювати за домовленістю
сторін;
9) повідомляти іншу сторону
взаємоз’єднання та НКРЗІ про
всі відомі стороні
взаємоз’єднання обставини, які
можуть призвести до
розірвання взаємоз’єднання та
припинення надання послуг
споживачам, протягом 3
робочих днів з дня їх
виникнення та/або виявлення;
10) забезпечити можливість
проведення вимірювань
параметрів телекомунікаційних
мереж та контролю за
дотриманням порядку

маршрутизації трафіку в точці
взаємоз’єднання.
2.7. Сторонам взаємоз’єднання
забороняється:
1) примушувати одна одну
передавати на свій баланс
технічні засоби іншої сторони;
2) розривати в
односторонньому порядку
взаємоз’єднання, крім випадків,
передбачених умовами
договору про взаємоз’єднання
або згідно з рішенням НКРЗІ,
прийнятим відповідно до
закону;
3) блокувати в точках
взаємоз’єднання весь вхідний
трафік, за винятком трафіку,
який надходить з порушенням
Порядку маршрутизації
трафіку, трафіку, пропуск якого
не передбачений договором,
або у разі наявності
заборгованості за пропуск
такого трафіку протягом 2
місяців, у разі, якщо це
передбачено договором про
взаємоз’єднання;
4) ухилятися від участі в
переговорах щодо спірних
питань, які виникли під час
укладання, зміни, виконання
або розірвання договорів про
взаємоз’єднання;
5) обмежувати одна одну у
праві вільного вибору
виробника або постачальника
технічних засобів
телекомунікацій точок
взаємоз’єднання, крім випадків,
коли це обумовлено

виконанням вимог нормативноправових актів та нормативних
документів у сфері
телекомунікацій.
2.8. Постачальник не має права
відмовляти у взаємоз’єднанні
до вичерпання пропозиції,
включеної до Каталогу, будьякому ініціатору, крім випадків,
передбачених підпунктом 7
пункту 2.5 цього розділу.
2.9. Оператори телекомунікацій
при встановленні та
функціонуванні
взаємоз’єднання повинні
забезпечити виконання таких
технічних вимог:
1) системи сигналізації та
синхронізації мереж, що
взаємоз’єднуються, повинні
бути сумісними з відповідними
системами ТМЗК незалежно від
технології побудови;
2) нумерація на мережах сторін
повинна відповідати плану
нумерації ТМЗК;
3) сталість функціонування,
цілісність та доступність мереж
сторін взаємоз’єднання мають
бути на рівні, не нижчому від
встановленого нормативними
документами у сфері
телекомунікацій;
4) технічні засоби сторін
взаємоз’єднання повинні мати
документ про підтвердження
відповідності вимогам
нормативних документів у
сфері телекомунікацій;
5) взаємоз’єднання має
дозволяти сторонам

взаємоз’єднання ведення обліку
послуг, що надаються через
точки взаємоз’єднання, та
проведення обміну
достовірними, повними та
актуальними даними обліку
відповідно до вимог договорів
про взаємоз’єднання,
нормативно-правових актів та
нормативних документів у
сфері телекомунікацій;
6) пропуск та маршрутизація
трафіку через точку
взаємоз’єднання мають
відповідати вимогам
нормативно-правових актів у
сфері телекомунікацій;
7) надання телекомунікаційних
послуг за встановленими
показниками якості відповідно
до нормативних документів у
сфері телекомунікацій;
8) забезпечення захисту
персональних та інших даних,
які передаються, обробляються
та зберігаються технічними
засобами телекомунікацій
згідно з вимогами нормативноправових актів та нормативних
документів у сфері
телекомунікацій;
9) не створювати перешкод
сталому функціонуванню
мереж інших операторів
телекомунікацій;
10) встановлене
взаємоз’єднання не повинно
створювати загроз
навколишньому природному
середовищу, життю, здоров’ю
та безпеці людей;

3.3

11) проектні роботи щодо
взаємоз’єднання повинні
виконуватися з додержанням
вимог чинних стандартів,
галузевих норм технічного
проектування, норм і правил
будівництва та інших
нормативних документів у
сфері телекомунікацій.
2.10. Взаємоз’єднання
вважається встановленим після
виконання операторами
телекомунікацій
організаційних, технічних та
економічних умов договору про
взаємоз’єднання, проведення
комплексних випробувань щодо
готовності мереж до
функціонування в режимі
взаємоз’єднання та
затвердження сторонами
взаємоз’єднання відповідного
акта виконаних робіт зі
встановлення взаємоз’єднання.
2.11. Взаємоз’єднання повинно
дозволяти його сторонам
здійснювати безперешкодний
пропуск трафіку “з кінця в
кінець” телекомунікаційної
мережі загального
користування з метою
забезпечення можливості
споживачам безпосередньо або
опосередковано обмінюватись
інформацією.
Пропозиція про
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
подається до НКРЗІ за формою,
наведеною в додатку 2 до цих
Правил, особисто

Пункти 3.3,
3.9 розділу ІІІ,
пункти 7.10,
7.13, 7.14
розділу VII
Правил № 155

Телекому
нікаційна
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового

О1
О2
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
порядку подання
пропозицій щодо
взаємоз’єднання

уповноваженим представником
оператора телекомунікацій
рекомендованим листом з
повідомленням про вручення з
копією в електронному вигляді
або в будь-який інший спосіб,
що дозволяє оператору
підтвердити відправлення
зазначеної пропозиції до
НКРЗІ.
Постачальник не пізніше ніж
через 15 робочих днів після
вичерпання ресурсів, що
передбачалися для організації
точки (точок) взаємоз’єднання,
повинен письмово звернутися
до НКРЗІ щодо виключення
відповідної пропозиції з
Каталогу.
Оператори з ІРП направляють
на затвердження до НКРЗІ
пропозиції про взаємоз’єднання
на кожний рік до 01 березня
поточного року з урахуванням
усіх не вилучених НКРЗІ
пропозицій з Каталогу
минулого року.
У разі відмови НКРЗІ у
прийнятті пропозицій оператор
з ІРП протягом 15 робочих днів
з дати отримання поверненої
пропозиції зобов’язаний
повторно подати пропозиції до
Каталогу з урахуванням
отриманих зауважень.
Якщо оператор з ІРП вишукав
можливість для встановлення
взаємоз’єднання, він повинен
подати до НКРЗІ пропозицію

електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Ненадання
них послуг
телекомунікаційн
встановленим
их послуг
показникам
структурним
підрозділам
Порушення
Міноборони, СБУ,
цілісності і
МВС,
сталості
Національної
телекомунікацій
поліції,
ної мережі
державних
загального
органів,
користування
відповідальних
за
внаслідок
формування
і
порушення
реалізацію
Правил № 155
державної
Розповсюдження політики у сферах
національної
спаму
безпеки і оборони
Порушення
Несанкціоноване
цілісності і
втручання в роботу
сталості
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної мережі
загального
Загроза
користування
національній безпеці
внаслідок
держави
порушення
Правил № 155
Збитки, завдані
операторам
Порушення
Порядку № 324 телекомунікацій
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої

телекомунікаційних
мереж

інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

щодо взаємоз’єднання з
обґрунтуванням причин
виникнення цієї пропозиції.

Рефайл

3.4

1. Укладення договору про
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
здійснюється операторами,
провайдерами телекомунікацій
відповідно до обов’язкових
вимог до договору про
взаємоз’єднання, які
встановлює національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації.
2. Оператор телекомунікацій,
який має намір щодо укладення
договору про взаємоз’єднання
або щодо зміни чи розірвання
такого договору, зобов’язаний
письмово подати свої
пропозиції відповідному
оператору.
3. Оператор телекомунікацій,
який отримав письмову
пропозицію від іншого

Частини
перша – п’ята
статті 60 ЗУ
№ 1280-IV;
пункти 4.1,
4.2, 4.5, 4.6
розділу ІV
Правил № 155

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку
Невідповідність
показників
якості
телекомунікацій
них послуг
встановленим
показникам

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб
Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги
Матеріальна
шкода, заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
сталості
Ненадання
телекомунікацій телекомунікаційн
ної мережі
их послуг
загального
структурним
користування
підрозділам

3

Договір про
взаємоз’єднання
телекомунікаційних
мереж відповідає
обов’язковим
вимогам до
договору про
взаємоз’єднання
телекомунікаційних
мереж, зокрема
щодо
Розрахункових такс
за послуги пропуску
трафіку до
телекомунікаційних
мереж операторів
телекомунікацій з
істотною ринковою
перевагою на
ринках послуг
пропуску трафіку,
затверджених
Рішенням НКРЗІ від
30 серпня 2016 року
№ 456,

оператора, повинен відповісти
на неї протягом 20 календарних
днів із дня її одержання.
4. Оператор телекомунікацій,
який отримав письмову
пропозицію щодо підключення,
має право обґрунтовано
відмовити у взаємоз’єднанні з
телекомунікаційною мережею
іншого оператора.
5. Оператор телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою
на ринку певних
телекомунікаційних послуг не
має права відмовити у
взаємоз’єднанні з
телекомунікаційною мережею
іншого оператора в точках,
зазначених у каталозі
пропозицій операторів
телекомунікацій щодо
взаємоз’єднання з їхніми
телекомунікаційними
мережами, крім випадків, якщо
телекомунікаційна мережа, яку
пропонується приєднати, не
відповідає вимогам цього
Закону.
Договір про взаємоз’єднання
має враховувати вимоги розділу
ІІ цих Правил і містити такі
організаційні, економічні та
технічні умови:
1) реквізити сторін та предмет
договору;

внаслідок
порушення
Правил № 155

Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
поліції,
Розповсюдження
державних
спаму
органів,
відповідальних за
Не забезпечення
формування і
правильності
реалізацію
застосування
державної
тарифів
політики у сферах
національної
Порушення
безпеки
і оборони
цілісності і
сталості
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної мережі
телекомунікаційних
загального
мереж
користування
внаслідок
Загроза
порушення
національній
безпеці
Правил № 155
держави
Порушення
Збитки, завдані
Порядку № 324
операторам
Не забезпечення телекомунікацій
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

зареєстрованих в
Міністерстві
юстиції України 22
вересня 2016
року за №
1280/29410

2) умови надання та перелік
телекомунікаційних послуг, які
надаються за допомогою
взаємоз’єднання, у тому числі
розрахункові такси за послуги
пропуску трафіку та порядок
взаєморозрахунків;
3) місця розташування точок
взаємоз’єднання і мереж, які
взаємоз’єднуються, їх загальна
структура, технічні
характеристики та пропускна
спроможність точки
взаємоз’єднання;
4) календарний план
взаємоз’єднання;
5) порядок приймання робіт із
взаємоз’єднання та
комплексних випробувань,
готовності телекомунікаційних
мереж до функціонування в
режимі взаємоз’єднання;
6) зобов’язання сторін щодо
розподілу відповідальності за
експлуатацію та
обслуговування з’єднувальних
ліній, портів, технічних засобів,
інженерних об’єктів та
виробничих споруд, які в
сукупності утворюють
взаємоз’єднання;
7) зобов’язання сторін щодо
захисту персональних та інших
даних;

8) зобов’язання сторін щодо
організації резервних,
альтернативних маршрутів,
резервування технічних засобів
телекомунікацій у разі
виникнення пошкоджень або
аварій;
9) умови і порядок обміну між
сторонами даними обліку
наданих послуг та участі сторін
у розрахунках з користувачами
послуг;
10) умови і порядок участі
сторін у розгляді претензій;
11) умови розірвання
взаємоз’єднання;
12) заборону щодо блокування
в точках взаємоз’єднання
всього вхідного трафіку, за
винятком трафіку, який
надходить з порушенням
порядку маршрутизації трафіку,
та у випадку відсутності
порушення умов Договору;
13) зобов’язання сторін щодо
транзиту трафіку на перенесені
абонентські номери.
Сторони укладають договір
про взаємоз’єднання протягом 2
місяців з дня отримання
ініціатором від постачальника
згоди на укладання договору
про взаємоз’єднання, якщо
інший строк не встановлено за

взаємною згодою сторін
взаємоз’єднання.
Листування сторін щодо
взаємоз’єднання здійснюється
рекомендованими листами з
повідомленням про вручення
або врученням уповноваженою
особою особисто.

3.5

У разі отримання ініціатором
обґрунтованої відмови у
взаємоз’єднанні він може
ініціювати укладання договору
щодо розвитку
телекомунікаційних мереж з
постачальником точки
взаємоз’єднання.
Сторони договору про
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж, які
укладають договори, змінюють
їх умови або припиняють дію,
повинні повідомити про це
національну комісію, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, протягом 30
календарних днів від дня
підписання відповідних
документів.
На письмову вимогу НКРЗІ
оператори зобов’язані протягом
десяти робочих днів з дня
отримання вимоги надати
інформацію про організаційні,
технічні та економічні умови
взаємоз’єднання.
Постачальник точки
взаємоз’єднання при укладанні
договору або внесенні змін до

Частина шоста
статті 60 ЗУ
№ 1280-IV,
пункт 1.5
розділу І,
пункт 4.3
розділу IV
Правил № 155

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційн
користування
их послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдження
Національної
спаму
поліції,
державних
Не забезпечення
органів,
правильності
відповідальних
за
застосування
формування і
тарифів
реалізацію

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
повідомляє НКРЗІ
про укладення
договорів про
взаємоз’єднання
телекомунікаційних
мереж, змінення їх
умов або
припинення їх дії
вчасно та в
установленому
порядку

нього зобов’язаний протягом 30
календарних днів від дня
підписання відповідних
документів надіслати до НКРЗІ
повідомлення про укладання
або внесення змін до договору
про взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж

державної
Нарахування
політики у сферах
абонентної плати
національної
за період
безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
ної послуги
втручання в роботу
телекомунікаційних
Порушення
мереж
цілісності і
сталості
Загроза
телекомунікацій національній безпеці
ної мережі
держави
загального
користування
Збитки, завдані
внаслідок
операторам
порушення
телекомунікацій
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3.6

Рішення національної комісії,
що здійснює державне

Частина третя
статті 57 ЗУ

Телеком
унікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового

О2
О3

Невідповідність
показників

Моральна шкода,
заподіяна

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій

регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, щодо спору з
питань взаємоз’єднання, у тому
числі щодо послуг пропуску
трафіка, є обов’язковим для
виконання операторами
телекомунікацій і може бути
скасовано лише за рішенням
суду.

№ 1280-IV

на
мережа

електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О5
О6

якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційн
користування
их послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдження
Національної
спаму
поліції,
державних
Не забезпечення
органів,
правильності
відповідальних
за
застосування
формування
і
тарифів
реалізацію
державної
Нарахування
абонентної плати політики у сферах
національної
за період
безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій
Несанкціоноване
ної послуги
втручання в роботу
Порушення телекомунікаційних
мереж
цілісності і
сталості
Загроза
телекомунікацій
національній безпеці
ної мережі
держави
загального
користування
Збитки, завдані
внаслідок
операторам
порушення
телекомунікацій
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення

виконує рішення
НКРЗІ щодо спору з
питань
взаємоз’єднання, у
тому числі щодо
послуг пропуску
трафіка

таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3.7

Рішення національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, щодо спору з
питань взаємоз’єднання, у тому
числі щодо послуг пропуску
трафіка, є обов’язковим для
виконання операторами
телекомунікацій і може бути
скасовано лише за рішенням
суду. Оператори
телекомунікацій
зобов’язані:додержуватися
встановленого нормативноправовими актами порядку
маршрутизації трафіка.
В умовах надзвичайних
ситуацій, надзвичайного та
воєнного стану, на території
проведення антитерористичної
операції, операції об’єднаних
сил, території, де здійснюються
заходи із забезпечення

Пункт 9
частина
першої статті
58 ЗУ
№ 1280-IV;
абзац другий
пункту 1.1
Порядку
№ 324

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційн
користування
их послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдження
Національної
спаму
поліції,
державних
Не забезпечення
органів,
правильності
відповідальних за
застосування
формування і
тарифів
реалізацію

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
рішень НКРЗІ
оперативнорозпорядчого
характеру щодо
встановлення за
погодженням з
центральним
органом виконавчої
влади в галузі
зв’язку тимчасових
особливостей
маршрутизації
трафіка в
телекомунікаційній
мережі загального
користування
в умовах
надзвичайних
ситуацій,
надзвичайного та

національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної
агресії держави-агресора,
Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації за погодженням
з центральним органом
виконавчої влади в галузі
зв’язку може своїм рішенням
оперативно-розпорядчого
характеру встановлювати
тимчасові особливості
маршрутизації трафіка в ТМЗК
України.

воєнного стану, на
території
проведення
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил,
території, де
здійснюються
заходи із
забезпечення
національної
безпеки і оборони,
відсічі і
стримування
збройної агресії
держави-агресора

державної
Нарахування
політики у сферах
абонентної плати
національної
за період
безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
ної послуги
втручання в роботу
телекомунікаційних
Порушення
мереж
цілісності і
сталості
Загроза
телекомунікацій національній безпеці
ної мережі
держави
загального
користування
Збитки, завдані
внаслідок
операторам
порушення
телекомунікацій
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3.8

3.1. Взаєморозрахунки між
операторами телекомунікацій

Пункти 3.1 –
3.5 розділу ІІІ

Телеком
унікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового

О2
О3

Невідповідність
показників

Моральна шкода,
заподіяна

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій

за послуги пропуску трафіка до
телекомунікаційних мереж
здійснюються за даними обліку
трафіка, який ведеться
операторами телекомунікацій в
точках взаємоз'єднання їх
телекомунікаційних мереж.
3.2. Обліку підлягає весь трафік
(окремо за кожним видом
телекомунікаційних послуг),
пропуск якого здійснюється в
точці взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій.
3.3. У точці взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
здійснюється пропуск трафіка
при наданні таких
телекомунікаційних послуг:
3.3.1. Фіксованого місцевого
телефонного зв'язку (місцевий
телефонний трафік);
3.3.2. Фіксованого міжміського
телефонного зв'язку (телефонні
розмови та факсимільний
зв'язок у межах області та
України, а також телефонні
розмови та обмін іншими
повідомленнями з абонентами
мереж операторів рухомого
(мобільного) зв'язку
(міжміський телефонний
трафік);
3.3.3. Фіксованого
міжнародного телефонного

Порядку
№ 1586

на
мережа

електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О5
О6

якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційн
користування
их послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдження
Національної
спаму
поліції,
державних
Не забезпечення
органів,
правильності
відповідальних
за
застосування
формування
і
тарифів
реалізацію
державної
Нарахування
абонентної плати політики у сферах
національної
за період
безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій
Несанкціоноване
ної послуги
втручання в роботу
Порушення телекомунікаційних
мереж
цілісності і
сталості
Загроза
телекомунікацій
національній безпеці
ної мережі
держави
загального
користування
Збитки, завдані
внаслідок
операторам
порушення
телекомунікацій
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення

виконує вимоги до
пропуску та обліку
трафіка в точках
взаємоз'єднання
телекомунікаційних
мереж

таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

зв'язку (міжнародний
телефонний трафік);
3.3.4. Рухомого (мобільного)
зв'язку (рухомий (мобільний)
телефонний трафік);
3.3.5. Інших послуг.
3.4. Види трафіка, пропуск
якого здійснюється в точках
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій,
визначаються договором про
взаємоз'єднання.

Рефайл

3.9

3.5. Пропуск будь-яких видів
трафіка, що не обумовлені
операторами телекомунікацій у
договорі про взаємоз'єднання,
не дозволяється.
Загальна тривалість з'єднань
визначається на підставі
посекундного обліку трафіка.
За одиницю виміру обсягу
переданої/отриманої інформації
(даних), яка використовується
під час взаєморозрахунків між
операторами телекомунікацій,
приймається 1 хвилина для
послуг голосової телефонії, 1
SMS (MMS) для повідомлень, 1
КБ для послуг передачі даних
та доступу до Інтернет.

Пункт 4.3
розділу ІV
Порядку
№ 1586

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційн
користування
их послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдження
Національної
спаму
поліції,

2

Загальна тривалість
з'єднань
визначається на
підставі
посекундного
обліку трафіка. За
одиницю виміру
обсягу
переданої/отриманої
інформації (даних),
яка
використовується
під час
взаєморозрахунків
між суб’єктом
ринку
телекомунікацій та
операторами
телекомунікацій,

Не забезпечення
державних
правильності
органів,
застосування
відповідальних за
тарифів
формування і
реалізацію
Нарахування
державної
абонентної плати політики у сферах
за період
національної
відсутності
безпеки і оборони
телекомунікацій
ної послуги
Несанкціоноване
втручання в роботу
Порушення
телекомунікаційних
цілісності і
мереж
сталості
телекомунікацій
Загроза
ної мережі
національній безпеці
загального
держави
користування
внаслідок
Збитки, завдані
порушення
операторам
Правил № 155
телекомунікацій
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

приймається 1
хвилина для послуг
голосової телефонії,
1 SMS (MMS) для
повідомлень, 1 КБ
для послуг передачі
даних та доступу до
Інтернет.

3.10

Взаєморозрахунки між
операторами телекомунікацій
за послуги, які надаються у
точці взаємоз'єднання,
здійснюються на підставі
договору про взаємоз'єднання, в
якому визначаються порядок та
умови взаєморозрахунків за
послуги, які надаються у точці
взаємоз'єднання, обох
операторів телекомунікацій та
розрахункові такси для всіх
послуг, які надаються у точці
взаємоз'єднання, що визначені у
пунктах 4.1 та 4.2 цього
Порядку і можуть надаватися в
точці взаємоз'єднання.
Усі оператори телекомунікацій
зобов'язані розраховуватись за
послуги, що надаються в точці
взаємоз'єднання, відповідно до
умов договорів про
взаємоз’єднання.
У разі участі в наданні
телекомунікаційних послуг
більше ніж двох операторів
телекомунікацій
взаєморозрахунки
здійснюються каскадним
методом, тобто кожний
попередній оператор
телекомунікацій розраховується
з наступним, з яким він має
безпосереднє взаємоз'єднання
та послугами якого
користується.
За взаємною письмовою
домовленістю всіх учасників

Пункти 5.1 –
5.4 розділу V
Порядку
№ 1586

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує загальні
вимоги до
проведення
взаєморозрахунків
за послуги, які
надаються у точці
взаємоз'єднання

технологічного процесу
надання телекомунікаційних
послуг допускається
застосування прямого методу
розрахунків.

Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3.11

Розрахункові такси за послуги,

Пункти 6.1 –

Телеком

61.10 Діяльність у

О1

Несвоєчасне

Смерть людини,

3

Суб’єкт ринку

які надаються в точці
взаємоз'єднання, визначаються
на основі собівартості та з
урахуванням прибутковості
відповідних
телекомунікаційних послуг.
Визначення собівартості
послуг, які надаються в точці
взаємоз'єднання, потребує
розподілу доходів і витрат за
узагальненими статтями витрат
із кожного виду послуг, у тому
числі послуг, які надаються в
точці взаємоз'єднання
операторами телекомунікацій,
який здійснюється операторами
телекомунікацій на основі
даних бухгалтерського обліку
(економічно обґрунтованих
витрат), з подальшим
впровадженням роздільного
обліку доходів і витрат за
видами послуг.
Перелік і склад статей витрат з
надання послуг, які надаються у
точці взаємоз'єднання,
визначається оператором
залежно від виду послуг і
особливостей виробничого
процесу з пропуску трафіка.
До складу економічно
обґрунтованих витрат, що
безпосередньо пов'язані з
наданням послуг, які надаються
у точці взаємоз'єднання,
належать:
поточні прямі експлуатаційні

6.7 розділу VІ
Порядку
№ 1586

унікацій
на
мережа

сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги

телекомунікацій
виконує вимоги
щодо формування
розрахункових такс
за послуги, які
надаються у точці
взаємоз'єднання

витрати;
поточні загальновиробничі
витрати;
поточні адміністративні
витрати.
Поточні прямі експлуатаційні
витрати на надання послуг, які
надаються у точці
взаємоз'єднання, визначаються
відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати",
затвердженого наказом
Міністерства фінансів України
від 31.12.99 № 318,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2000 за
№ 27/4248 (далі - П(С)БО 16
"Витрати"), у тому числі:
прямі матеріальні витрати на
основні матеріали,
комплектуючі вироби,
допоміжні та інші матеріали;
прямі витрати на оплату праці заробітну плату виробничого
персоналу, інші виплати
виробничому персоналу;
інші прямі витрати амортизація основних засобів
та нематеріальних активів,
плата за оренду земельних і
майнових прав.
Поточні загальновиробничі

Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

витрати та поточні
адміністративні витрати на
надання послуг, які надаються у
точці взаємоз'єднання,
визначаються відповідно до
П(С)БО 16 "Витрати", та
розподіляються для кожного
рівня взаємоз'єднання мережі
оператора телекомунікацій
пропорційно обсягу трафіка на
відповідному рівні.

3.12

Розміри розрахункових такс за
послуги пропуску трафіку до
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою
установлюються в порядку,
затвердженому НКРЗІ.
Оператори телекомунікацій, які
здійснюють діяльність з
надання послуг фіксованого
місцевого телефонного зв'язку
(далі - оператори фіксованого
місцевого телефонного зв'язку),
проводять розрахунки з
абонентами (споживачами),
кінцеве обладнання яких
підключене до їх
телекомунікаційних мереж, за
надані послуги фіксованого
місцевого телефонного зв'язку
та здійснюють
взаєморозрахунки з іншими
операторами телекомунікацій
за послуги, які надаються у
точці взаємоз'єднання, за умови
їх використання.
Взаєморозрахунки між
операторами телекомунікацій

Пункти 7.1 –
7.4 розділу VІІ
Порядку
№ 1586

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
принципів
взаєморозрахунків
за послуги, які
надаються у точці
взаємоз'єднання,
при наданні послуг
фіксованого
місцевого
телефонного зв'язку

за послуги, які надаються у
точці взаємоз'єднання,
проводяться за даними обліку
тривалості з'єднань в точках
взаємоз'єднання місцевих
телефонних мереж, що
належать різним операторам
телекомунікацій.
Оплата за термінацію та/або
транзит трафіка здійснюється за
розрахунковими таксами за
кожну хвилину успішно
встановлених місцевих
телефонних з'єднань, які були
завершені на кінцевій місцевій
телефонній мережі.
Розрахункові такси за послуги,
які надаються в точці
взаємоз'єднання при наданні
послуг фіксованого місцевого
телефонного зв'язку і не
підлягають державному
регулюванню, встановлюються
операторами телекомунікацій
самостійно.

сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення

таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3.13

Оператори телекомунікацій, які
здійснюють діяльність з
надання послуг фіксованого
міжміського телефонного
зв'язку (далі - оператори
фіксованого міжміського
телефонного зв'язку), надають
абонентам (споживачам)
послуги вихідних міжміських
телефонних розмов та
факсимільного зв'язку у межах
області та України, а також
телефонних розмов та обміну
іншими повідомленнями з
абонентами мереж операторів
рухомого (мобільного) зв'язку і
здійснюють взаєморозрахунки з
ними за послуги, які надаються
у точці взаємоз’єднання, за
умови їх використання.
Вихідні міжміські телефонні
розмови та факсимільний

Пункти 8.1 –
8.9 розділу
VІІІ Порядку
№ 1586

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
принципів
взаєморозрахунків
за послуги, які
надаються у точці
взаємоз'єднання,
при наданні послуг
фіксованого
міжміського
телефонного зв'язку

зв'язок ініціюються абонентами
мереж операторів фіксованого
місцевого телефонного зв'язку.
Обробка інформації,
проведення тарифікації,
розрахунки за послуги
фіксованого міжміського
телефонного зв'язку з
абонентами (споживачами) та
взаєморозрахунки з
операторами фіксованого
місцевого телефонного зв'язку
за послуги, які надаються у
точці взаємоз'єднання,
здійснюються операторами
фіксованого міжміського
телефонного зв'язку за умови їх
використання.
Взаєморозрахунки між
операторами телекомунікацій
за послуги, які надаються у
точці взаємоз'єднання, при
наданні послуг фіксованого
міжміського телефонного
зв'язку проводяться за даними
обліку тривалості з'єднань у
точках взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій,
організованих для пропуску
міжміського та міжнародного
телефонного трафіка.
При взаєморозрахунках між
оператором фіксованого
місцевого телефонного зв’язку
та/або оператором рухомого
(мобільного) зв’язку та
оператором фіксованого

телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці

міжміського телефонного
зв’язку за послуги, які
надаються у точці
взаємоз’єднання, оплаті
підлягає тривалість успішно
встановлених з’єднань за
кодами зон нумерації,
префіксом внутрішньозонового
виклику або кодами мереж
призначення та номерами
маршрутування, які були
завершені на кінцевій
телекомунікаційній мережі
призначення.
Оператор фіксованого
місцевого телефонного зв'язку,
з мережі якого ініційоване
з'єднання, отримує оплату за
початок міжміського з'єднання
від оператора фіксованого
міжміського телефонного
зв'язку, який надав відповідні
послуги.
За взаємною домовленістю між
оператором фіксованого
місцевого телефонного зв'язку
та оператором фіксованого
міжміського телефонного
зв'язку право проводити
розрахунки з абонентами
(споживачами) за послуги
фіксованого міжміського
телефонного зв'язку може
надаватись операторам
фіксованого місцевого
телефонного зв'язку, які
самостійно проводять
розрахунки з абонентами
(споживачами). Оператор

телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

фіксованого міжміського
телефонного зв'язку отримує
оплату за надані ним послуги
від оператора фіксованого
місцевого телефонного зв'язку,
за винятком коштів, належних
останньому за початок
міжміського з'єднання та
послуги розрахунків з
абонентами.
У разі надання оператором
фіксованого міжміського
телефонного зв’язку послуг
термінації та/або транзиту
трафіка, отриманого від
оператора місцевого
телефонного зв’язку, на
телекомунікаційній мережі
іншого оператора
телекомунікацій розрахунки
проводяться за термінацію
та/або транзит трафіка залежно
від рівня взаємоз’єднання
мереж операторів
телекомунікацій.

3.14

Розрахункові такси за послуги,
які надаються в точці
взаємоз'єднання при наданні
послуг фіксованого
міжміського телефонного
зв'язку і не підлягають
державному регулюванню,
встановлюються операторами
телекомунікацій самостійно.
Оператори телекомунікацій, які
здійснюють діяльність з
надання послуг фіксованого
міжнародного телефонного
зв'язку (далі - оператори

Пункти 9.1 –
9.11 розділу
ІХ Порядку
№ 1586

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері

О1
О2
О3
О5

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
принципів
взаєморозрахунків

міжнародного телефонного
зв'язку), надають послуги
вихідних міжнародних
телефонних розмов та
факсимільного зв'язку з
абонентами інших держав
абонентам (споживачам)
України та послуги термінації
та/або транзиту вхідного
міжнародного трафіка іншим
операторам телекомунікацій і
здійснюють взаєморозрахунки з
ними за послуги, які надаються
у точці взаємоз'єднання, за
умови їх використання.
Вихідні міжнародні телефонні
розмови та факсимільний
зв'язок з абонентами інших
іноземних держав ініціюються
абонентами мереж операторів
місцевого телефонного зв'язку
або абонентами мереж
операторів рухомого
(мобільного) зв'язку.
Обробка інформації,
проведення тарифікації,
розрахунки за послуги
фіксованого міжнародного
телефонного зв'язку з
абонентами (споживачами) та
взаєморозрахунки з
операторами телекомунікацій
здійснюються операторами
фіксованого міжнародного
(міжміського) телефонного
зв'язку, які надали відповідні
послуги.
Взаєморозрахунки між

безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О6

зв’язку
мереж загального
загального
користування для
користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення

за послуги, які
надаються у точці
взаємоз'єднання,
при наданні послуг
фіксованого
міжнародного
телефонного зв'язку

операторами телекомунікацій
за послуги фіксованого
міжнародного телефонного
зв'язку проводяться за даними
обліку тривалості з'єднань у
точках взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування,
організованих для пропуску
міжміського та міжнародного
телефонного трафіка.
При взаєморозрахунках за
послуги, які надаються у точці
взаємоз'єднання, при наданні
послуг вихідного міжнародного
телефонного зв'язку між
оператором місцевого
телефонного зв'язку та
оператором фіксованого
міжміського, міжнародного
телефонного зв'язку, який надав
відповідні послуги, оплаті
підлягає тривалість успішно
встановлених з'єднань за
міжнародними кодами, які були
завершені на кінцевій
телефонній мережі призначення
в іншій державі.
Оператор фіксованого
місцевого телефонного зв'язку,
з мережі якого ініційоване
з'єднання, отримує оплату за
початок міжнародного
з'єднання від оператора
міжнародного (міжміського)
телефонного зв'язку, який надав
відповідні послуги.
За взаємною домовленістю між

пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

операторам
телекомунікацій

операторами телекомунікацій
право проводити розрахунки з
абонентами (споживачами) за
послуги міжнародного
телефонного зв'язку може
надаватись операторам
фіксованого місцевого
телефонного зв'язку, які
самостійно проводять
розрахунки з абонентами
(споживачами). Оператор
фіксованого міжнародного
(міжміського) телефонного
зв'язку отримує оплату за
надані ним послуги від
оператора фіксованого
місцевого телефонного зв'язку,
за винятком коштів, належних
останньому за початок
міжнародного з'єднання та
послуги розрахунків з
абонентами.
Розмір оплати за послуги
розрахунків з абонентами при
наданні послуг фіксованого
міжнародного телефонного
зв'язку визначається на
договірних засадах та не може
бути меншим, ніж
встановлений розмір оплати за
послуги розрахунків з
абонентами при наданні послуг
фіксованого міжміського
телефонного зв'язку.
Послуги термінації та/або
транзиту вхідного
міжнародного трафіка від
мереж операторів інших держав
на телекомунікаційній мережі

загального користування
України надають оператори
фіксованого міжнародного
телефонного зв’язку (незалежно
від технології, що
використовується), які
отримують оплату за них на
підставі договорів з
операторами телекомунікацій
інших держав.
При наданні послуг термінації
та/або транзиту вхідного
міжнародного трафіка
оператором фіксованого
міжнародного телефонного
зв’язку на телекомунікаційні
мережі інших операторів
телекомунікацій розрахунки з
операторами телекомунікацій,
яким належать зазначені
телекомунікаційні мережі,
проводяться за термінацію
та/або транзит трафіка.

3.15

Розрахункові такси за послуги,
які надаються в точці
взаємоз'єднання при наданні
послуг фіксованого
міжнародного телефонного
зв'язку і не підлягають
державному регулюванню,
встановлюються операторами
телекомунікацій самостійно.
Оператори телекомунікацій
здійснюють діяльність з
надання послуг рухомого
(мобільного) зв'язку, надають
послуги телефонних розмов та
обміну повідомленнями
абонентам (споживачам)

Пункти 10.1 –
10.5 розділу Х
Порядку
№ 1586

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
принципів
взаєморозрахунків
за послуги, які
надаються у точці

України у власних
телекомунікаційних мережах та
з абонентами
телекомунікаційних мереж
інших операторів фіксованого
та рухомого (мобільного)
зв’язку і здійснюють
взаєморозрахунки з ними за
послуги, які надаються у точці
взаємоз’єднання, за умови їх
використання.
Обробка інформації,
проведення тарифікації та
розрахунки за послуги
вихідного рухомого
(мобільного) зв'язку з
абонентами (споживачами),
кінцеве обладнання яких
підключене до їх
телекомунікаційних мереж, та
взаєморозрахунки за послуги,
які надаються у точці
взаємоз'єднання, інших
операторів телекомунікацій
здійснюються операторами
рухомого (мобільного) зв'язку.
Взаєморозрахунки між
операторами телекомунікацій
за послуги, які надаються у
точці взаємоз'єднання, при
наданні послуг рухомого
(мобільного) зв'язку
проводяться за даними обліку
тривалості з'єднань у точках
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій,
організованих для пропуску
міжміського та міжнародного

61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

користування виклику екстрених
(універсальний
та спеціальних
доступ) та/або
служб
рухомого
(мобільного)
Моральна шкода,
зв’язку
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій

взаємоз'єднання,
при наданні послуг
рухомого
(мобільного) зв'язку

ної мережі

телефонного трафіка.

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

При взаєморозрахунках між
операторами рухомого
(мобільного) зв’язку та
операторами фіксованого
міжміського телефонного
зв’язку за послуги, які
надаються у точці
взаємоз’єднання, оплаті
підлягає тривалість успішно
встановлених з’єднань за
кодами зон нумерації,
префіксом внутрішньозонового
виклику, кодами мереж
призначення та номерами
маршрутування.

Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Розрахункові такси за послуги,
які надаються в точці
взаємоз'єднання при наданні
послуг рухомого (мобільного)
зв'язку і не підлягають
державному регулюванню,
встановлюються операторами
телекомунікацій самостійно.

3.16

Оператори, провайдери
зобов’язані:надавати
споживачам можливість
отримувати послугу
національного роумінгу
(виключно оператори рухомого
(мобільного) зв’язку, що
надають послуги на території
України, за умови укладення

Підпункт 16
пункту 39
Правил №
295; Пункт 1.5
розділу І,
пункт 2.1
розділу ІІ,
пункти 3.1, 3.2
розділу ІІІ,

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері

О1
О2
О3
О5
О6

Рефайл
Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних

4

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
порядку надання
послуг
національного
роумінгу

письмової угоди між
відповідними операторами).
Оператори телекомунікацій,
які надають послуги рухомого
(мобільного) зв'язку на
території України, за
умови укладення письмової
угоди між собою зобов'язані
надавати
абонентам можливість
отримувати послугу
національного роумінгу.
Послуга національного
роумінгу у мережах рухомого
(мобільного) зв'язку надається
абонентам відповідно до
умов договору про надання
телекомунікаційних послуг та
забезпечує абонентам одного
оператора можливість
отримання послуг рухомого
(мобільного) зв'язку на
території України,
використовуючи мережу
іншого оператора (роумінгпартнера) на умовах
автоматичного та ручного
вибору мережі.
При наданні послуги
національного роумінгу
оператор телекомунікацій
повинен:

Інформувати споживачів
через засоби масової

пункт 4.5
розділу IV
Порядку №
429

супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

служб

Порушення
Порядку № 324

Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Порушення
цілісності і
Несанкціоноване
сталості
телекомунікацій втручання в роботу
телекомунікаційних
ної мережі
мереж
загального
користування
Загроза
внаслідок
порушення національній безпеці
держави
Правил № 155

Не забезпечення
таємниці

інформації, веб-сайт, пункти
обслуговування споживачів про
умови надання послуги
національного роумінгу, в тому
числі про вартість послуг
голосової телефонії, послуг з
передавання текстових
повідомлень та доступу до
Інтернету в мережах роумінгпартнерів;
Інформувати своїх
абонентів про можливості
налаштування їх
абонентського кінцевого
обладнання для отримання
послуги національного
роумінгу в автоматичному
або в ручному режимі, а
також про можливість
встановлення заборони для
реєстрації цього обладнання в
мережах роумінг-партнерів;
Надавати телекомунікаційні
послуги абонентам інших
операторів (роумінг-партнерів)
з рівнем якості не гіршим, ніж
для власних абонентів, за
умови тотожності
налаштувань для кожної
абонентської послуги;
Дотримуватись інших вимог
законодавства.
Оператори, що надають
послуги рухомого (мобільного)
зв'язку, повинні повідомляти
Національну комісію , що
здійснює державне

телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації про
укладення та припинення
дії договорів з
національними роумінгпартнерами в місячний строк
після їх укладання та
припинення.
Рішення НКРЗІ є обов'язковим
для виконання учасниками
спору.

3.17

У разі якщо прийняте рішення
не задовольняє одну із сторін,
зацікавлена сторона може
звернутись до суду.
Оператор не може в
односторонньому порядку
розривати взаємоз'єднання з
телекомунікаційною мережею
іншого оператора, крім
випадків, передбачених
законодавством.

Підпункт 11
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій в
односторонньому
порядку не розриває
взаємоз'єднання з
телекомунікаційною
мережею іншого
оператора, крім
випадків,
передбачених
законодавством

загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
поліції,
Розповсюдження
державних
спаму
органів,
відповідальних за
Не забезпечення
формування і
правильності
реалізацію
застосування
державної
тарифів
політики у сферах
національної
Нарахування
абонентної плати безпеки і оборони
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання
в роботу
телекомунікацій
ної послуги телекомунікаційних
мереж
Порушення
Загроза
цілісності і
національній безпеці
сталості
держави
телекомунікацій
ної мережі
Збитки, завдані
загального
операторам
користування
телекомунікацій
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання

договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3.18

При здійсненні діяльності
оператори, провайдери
зобов'язані забезпечувати
пропуск трафіка від мереж
інших операторів за договором
про взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж із
зазначенням видів трафіка та
рівнів показників якості.
Здійснювати пропуск трафіка
відповідно до пропускної
спроможності точок
взаємоз'єднання
телекомунікаційної мережі та
не допускати їх перевантаження

Підпункт 8
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 541

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
забезпечує пропуск
трафіка від мереж
інших операторів за
договором про
взаємоз'єднання
телекомунікаційних
мереж із
зазначенням видів
трафіка та рівнів
показників якості.
Здійснює пропуск
трафіка відповідно
до пропускної
спроможності точок
взаємоз'єднання
телекомунікаційної
мережі та не
допускає їх
перевантаження

правильності
застосування
тарифів

державної
політики у сферах
національної
безпеки і оборони

Нарахування
абонентної плати Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікаційних
телекомунікацій
мереж
ної послуги
Загроза
Порушення національній безпеці
цілісності і
держави
сталості
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
загального
телекомунікацій
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

1

Діяльність у сфері
телекомунікацій, що передбачає
використання обмеженого
(радіочастотного та/або
номерного) ресурсу,
здійснюється після отримання
відповідних ліцензії та/або
дозволу (ліцензій та/або
дозволів), необхідність
отримання яких визначена
законом.
Діяльність, що передбачає
використання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України (далі ТМЗК України), здійснюється
за наявності дозволу на
використання номерного
ресурсу, виданого відповідно до
Закону України "Про
телекомунікації";

Питання щодо надання послуг з використанням номерного ресурсу
Несвоєчасне
Смерть людини,
Абзац
Телеком 61.10 Діяльність у
О1
усунення
шкода, заподіяна
четвертий
сфері
проводового
унікацій
О2
пошкодження
здоров’ю людини
частини
електрозв'язку
на
О3
телекомунікацій через неможливість
першої статті
61.20
Діяльність
у
мережа
О5
ної мережі
доступу до
42
сфері
фіксованого телекомунікаційних
О6
ЗУ № 1280-IV;
безпроводового
зв’язку
мереж загального
загального
користування для
підпункт 3
електрозв'язку
користування виклику екстрених
пункту 1
61.30 Діяльність у
(універсальний
та спеціальних
розділу ІІ
сфері
доступ) та/або
служб
Правил № 541
супутникового
рухомого
електрозв'язку
(мобільного)
Моральна шкода,
61.90 Інша
зв’язку
заподіяна
діяльність у сфері
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
електрозв'язку
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
Порушення
безпеки і оборони
цілісності і
сталості
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується вимог
законодавства щодо
наявності дозволу на
використання
номерного ресурсу у
визначених законом
випадках

ної мережі
телекомунікаційних
загального
мереж
користування
внаслідок
Загроза
порушення національній безпеці
Правил № 155
держави
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій

Рефайл

2

Оператори телекомунікацій
зобов’язані забезпечувати
використання наданого
номерного ресурсу в терміни,
визначені національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації.
Номерний ресурс надається
оператору телекомунікацій
національною комісією, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та

Пункт 15
частини
першої статті
39, частина
перша статті
70 ЗУ
№ 1280-IV;
пункт 3.7
розділу 3,
підпункт 4.5.5
пункту 4.5
розділу 4
Положення №

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері

О1
О2
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб
Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві

3

Виділений номерний
ресурс задіяний у
строк, визначений у
дозволі,
використовується
ефективно та за
призначенням та не
передається іншим
особам

інформатизації, на підставі
дозволу на строк не менше
п’яти років, для використання
без права передачі іншим
особам, крім випадків,
визначених цим Законом, та
випадків вторинного розподілу,
відповідно до законодавства.
Виділений номерний ресурс
повинен бути задіяний у строк,
визначений в дозволі. Строк
задіяння номерного ресурсу
встановлюється НКРЗІ і не
може бути більшим ніж 3 роки
з дня отримання дозволу. Не
задіяний в установлений
дозволом строк номерний
ресурс вилучається в оператора
рішенням НКРЗІ.
У дозволі про використання
номерного ресурсу
зазначаються:Особливі умови
використання дозволу
(попередження про цільове
використання виділеного
номерного ресурсу, відомості
про замовника послуг за
скороченим номером тощо).

769

електрозв'язку

Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Порушення
реалізацію
цілісності і
державної
сталості
політики
у сферах
телекомунікацій
національної
ної мережі
безпеки і оборони
загального
користування
Несанкціоноване
внаслідок
втручання в роботу
порушення
Правил № 155 телекомунікаційних
мереж
Порушення
Загроза
Порядку № 324
національній безпеці
держави
Не забезпечення
таємниці
Збитки, завдані
телефонних
операторам
розмов, іншої
телекомунікацій
інформації, що
передається
Неефективне
телекомунікацій
використання
ними мережами,
а також захисту обмеженого ресурсу
України
відомостей про
споживача,
отриманих під

час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

3

Розподіл та використання
скорочених номерів
операторами телекомунікацій
здійснюється виключно до їх
функціонального призначення.

Пункт 5.2
розділу 5
Положення №
769

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання

3

Використання
скорочених номерів
здійснюється
виключно до їх
функціонального
призначення

сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Неефективне
використання
Порушення
обмеженого ресурсу
цілісності і
України
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

4

Строк задіяння скорочених
номерів становить один рік від
дати отримання дозволу.

Пункт 5.9
розділу 5
Положення №
769

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб
Моральна шкода,

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується строку
задіяння скорочених
номерів, який
становить один рік
від дати отримання
дозволу

діяльність у сфері
електрозв'язку

зв’язку

заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Неефективне
використання
Порушення
обмеженого ресурсу
цілісності і
України
сталості

телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

5

Оператор інформує НКРЗІ про
стан задіяння виділеного

Пункт 5.10
розділу 5

Телеком
унікацій

61.10 Діяльність у
сфері проводового

О1
О2

Несвоєчасне
усунення

Смерть людини,
шкода, заподіяна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій

скороченого номера протягом
30 днів після закінчення
встановленого терміну
задіяння.

Положення №
769

на
мережа

електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О6

пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Розповсюдження
спаму

Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій;

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Ненадання
них послуг
телекомунікаційних
встановленим послуг структурним
показникам
підрозділам
Міноборони, СБУ,
Порушення
МВС, Національної
цілісності і
поліції, державних
сталості
органів,
телекомунікацій відповідальних за
ної мережі
формування і
загального
реалізацію
користування державної політики
внаслідок
у сферах
порушення
національної
Правил № 155 безпеки і оборони;

Незадіяння
номерного
Неефективне
ресурсу або його
використання
частини в
обмеженого ресурсу
строки,
України
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

поінформував НКРЗІ
про стан задіяння
виділеного
скороченого номера
протягом 30 днів
після закінчення
встановленого
терміну задіяння

6

У разі використання кодів DN
та/або MNC оператор
зобов’язаний проводити
вторинний розподіл номерного
ресурсу в межах коду DN або
MNC на території здійснення
діяльності, що зазначена у
дозволі, відповідно до вимог
законодавства.

Підпункт 6.7
розділу 6
Положення №
769

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання в роботу
телекомунікацій телекомунікаційних
ної послуги
мереж

3

У разі використання
кодів DN та/або
MNC суб’єкт ринку
телекомунікацій
проводить
вторинний розподіл
номерного ресурсу
в межах коду DN
або MNC на
території здійснення
діяльності, що
зазначена у дозволі,
відповідно до вимог
законодавства

Несплата
Загроза
штрафу за
національній безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій телекомунікацій
ної мережі
Неефективне
Порушення
використання
цілісності і
обмеженого ресурсу
сталості
України
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного

ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

7

Оператори телекомунікацій
зобов’язані надавати
національній комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, інформацію про
стан використання номерного
ресурсу у визначеному
законодавством порядку.
Підтвердженням дотримання
строку задіяння номерного
ресурсу є інформаційний лист
оператора про задіяння
зазначеного ресурсу в
установлені терміни, до якого
додається завірена копія
документа, що засвідчує факт
приєднання телекомунікаційної
мережі оператора до ТМЗК та
відкриття на ТМЗК зазначеного
номерного ресурсу. Таким
документом є акт виконання
робіт зі встановлення
взаємоз'єднання, який
підтверджує виконання
операторами організаційних,
технічних та економічних
вимог договору про
взаємоз'єднання, проведення
комплексних випробувань щодо
готовності мереж до
функціонування та відкриття на
ТМЗК зазначеного номерного

Частина восьма
статті 70
ЗУ № 1280-IV;
пункт 9.3
розділу 9
Положення №
769

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і

3

Інформація про стан
використання
номерного ресурсу
відповідає
фактичному стану,
Національному
плану нумерації,
затвердженому
Наказом
Міністерства
транспорту та
зв’язку України від
23 листопада 2006
року № 1105,
зареєстрованому в
Міністерстві юстиції
України 07 грудня
2006 року за №
1284/13158, та
надана до НКРЗІ у
визначеному
законодавством
порядку

ресурсу.

Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікаційних
телекомунікацій
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Неефективне
використання
Порушення обмеженого ресурсу
цілісності і
України
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання

договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням

8

7.1. Оператор повинен
звернутися до НКРЗІ із заявою
про переоформлення дозволу в
разі, якщо в нього виникли
відповідні підстави.
7.2. Підставами для
переоформлення дозволу є:
7.2.1. Реорганізація юридичної
особи - суб'єкта
господарювання шляхом
перетворення, злиття,
приєднання, виділення, поділу.
7.2.2. Виникнення в оператора
потреб у зміні обсягу чи
призначення номерного
ресурсу, у тому числі в разі
потреби зміни нумерації при
переході з аналогового
фрагмента нумерації в

Пункти 7.1, 7.2
розділу 7
Положення №
769

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
звернувся в
установленому
порядку до НКРЗІ із
заявою про
переоформлення
дозволу (в разі, якщо
в нього виникли
відповідні підстави)

цифровий, при обміні частками
(індексами) номерного ресурсу
між операторами в рівних
обсягах за наявності в цих
операторів дозволів на
використання номерного
ресурсу, що обмінюється.
7.2.3. Часткове задіяння
номерного ресурсу.
7.2.4. Продовження терміну
задіяння номерного ресурсу.
7.2.5. Наявність номерного
ресурсу, отриманого до
01.01.2005.
7.2.6. Зміна структури
номерного ресурсу чи простору
нумерації існуючого плану
нумерації.
7.2.7. Переоформлення дозволу
на вилучений за рішенням
НКРЗІ номерний ресурс, що
використовується
споживачами.

телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,
внаслідок
МВС,
порушення
Національної
Правил № 155
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики
у сферах
тарифів
національної
безпеки і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Неефективне
використання
Порушення
обмеженого ресурсу
цілісності і
України
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці

телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
Незадіяння
номерного
ресурсу або його
частини в
строки,
встановлені в
дозволі, та/або
використання
номерного
ресурсу не за
призначенням
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Послуги фіксованого місцевого
телефонного зв’язку надаються
в межах місцевої телефонної
мережі з використанням
технології проводового та/або
безпроводового доступу та/або
конвергенції мереж.
Зв’язок з використанням
нумерації місцевої телефонної
мережі під час надання
загальнодоступних послуг
повинен забезпечуватися з

Пункти 110 –
112, 114, 116
Правил № 295

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері

О1
О2
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
законодавства щодо
надання послуг
фіксованого
місцевого
телефонного зв’язку
споживачам

усіма абонентами такої мережі,
а також службами екстреної
допомоги.
Послуги фіксованого місцевого
телефонного зв’язку надаються
з використанням кінцевого
обладнання абонента,
таксофонів, а також у пунктах
колективного користування.
Зміна абонентських номерів у
мережах фіксованого місцевого
телефонного зв’язку у
випадках, передбачених
пунктом 25 цих Правил, а
також у зв’язку із заміною АТС,
перенесенням кінцевих лінійнокабельних споруд у зону дії
іншої АТС (за наявності
підтверджуючих документів)
здійснюється оператором
телекомунікацій без згоди
абонентів та з їх повідомленням
за місяць до зміни номерів, а у
разі масової зміни номерів
(понад 10 тис.) - з додатковим
повідомленням через засоби
масової інформації.
Оператор телекомунікацій, що
надає загальнодоступні
послуги, крім виконання
обов’язків, встановлених
пунктом 39 цих Правил,
зобов’язаний:
2) забезпечити протягом одного
місяця з дня розірвання
договору технічну можливість

електрозв'язку

відновлення роботи телефону;
3) інформувати абонентів про
строки введення в експлуатацію
нової та розширення
абонентської ємності діючої
АТС.
Розрахунки за загальнодоступні
послуги здійснюються
відповідно до цих Правил.
Оператор застосовує такі види
абонентної плати, як плата без
почасового та з почасовим
обліком телефонних розмов, з
урахуванням технологічних
можливостей власної
телекомунікаційної мережі.
Абоненти, кінцеве обладнання
яких підключене до АТС, де не
застосовується апаратура
почасового обліку місцевих
телефонних розмов, вносять
абонентну плату без почасового
обліку телефонних розмов.
У разі надання абонентові
одночасно в одному пакеті
послуг місцевого телефонного
зв’язку та з доступу до
Інтернету оператор
телекомунікацій може
запропонувати на вибір
абонента тарифний план, до
якого включена абонентна
плата без застосування
почасового обліку місцевих
телефонних розмов (згідно з

граничними тарифами на
загальнодоступні послуги) і
плата за послуги з доступу до
Інтернету.
Розрахунковим періодом для
оплати загальнодоступних
послуг є поточний календарний
місяць.
Плата за послуги місцевого
телефонного зв’язку вноситься
абонентом відповідно до
пунктів 70-72 цих Правил.
У разі неотримання рахунка
(квитанції) до 10 числа місяця,
що настає за розрахунковим
періодом, або здійснення
розрахунків без рахунка
(квитанції) абонент має право
звернутися до служби
розрахунків оператора
телекомунікацій для отримання
інформації про належну до
сплати суму та в разі потреби
отримати рахунок (квитанцію).
У разі отримання послуг на
умовах попередньої оплати
абонент здійснює щомісяця до
20 числа оплату їх вартості в
розмірі не менш як розмір
плати за попередній
розрахунковий період з
наступним перерахунком суми
(до 10 числа місяця, що настає
за розрахунковим періодом)
виходячи з обсягу фактично

наданих послуг за такий період.
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Абоненти - юридичні особи, які
фінансуються з державного
(місцевого) бюджету,
зобов’язані подати операторові
телекомунікацій довідку
фінансового органу про
підтвердження їх повного
фінансування за рахунок
бюджетних коштів з метою
застосування тарифів, які
встановлюються для
бюджетних підприємств,
установ та організацій.
Універсальний доступ повинен
відповідати таким вимогам:
1) забезпечення за вимогою
споживача з’єднання його
кінцевого обладнання з
телекомунікаційними
мережами загального
користування за регульованими
державою тарифами;
2) телекомунікаційні мережі
загального користування, до
яких підключається кінцеве
обладнання споживачів,
повинні забезпечувати
підтримання голосової
телефонії (здійснення й
одержання зонових,
міжміських, міжнародних
дзвінків), факсимільний зв’язок,
передачу даних на рівні,
достатньому для доступу
споживачів до мережі Інтернет;
3) при забезпеченні

Частина п’ята
статті 63
ЗУ № 1280-IV;
пункти 86 –
109 Правил №
295

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо універсального
доступу споживачів
до
телекомунікаційних
мереж загального
користування,
надання та
отримання
загальнодоступних
послуг

універсального доступу
вартість підключення до
телекомунікаційної мережі
загального користування не
залежить від технології доступу
або способу підключення.
Вимоги пунктів 86 – 109 Правил
№ 295

внаслідок
порушення
Правил № 155

МВС,
Національної
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки
і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній
безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається

телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Таксофони встановлюються
операторами телекомунікацій
на залізничних, морських і
річкових вокзалах, пристанях,
автовокзалах (автостанціях), у
пунктах пропуску через
державний кордон, аеропортах,
лікувально-оздоровчих
закладах, на підприємствах, в
установах та організаціях за
рішенням їх керівництва на
договірних засадах та в інших
громадських місцях для
забезпечення доступу
споживачів до
загальнодоступних послуг.
Таксофони встановлюються
операторами телекомунікацій в
усіх населених пунктах з
кількістю населення понад 50
осіб за рішенням органів
місцевого самоврядування на
договірних засадах для
забезпечення доступу
споживачів до

Пункт 120
Правил № 295

Телеком
унікацій
на
мережа;
таксофо
н

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального
підрозділам
користування Міноборони, СБУ,

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо послуг
телефонного зв’язку,
що надаються за
допомогою
таксофонів

загальнодоступних послуг.
Оператор телекомунікацій
повинен забезпечити реалізацію
таксофонних карток у кожному
населеному пункті, на території
якого він надає послуги
телефонного зв’язку за
допомогою таксофонів.
Строк дії таксофонної картки
становить не менш як шість
місяців.
Таксофони, які встановлені на
залізничних, морських і
річкових вокзалах,
автовокзалах (автостанціях),
аеропортах, пунктах пропуску
через державний кордон,
лікувально-оздоровчих
закладах, повинні
забезпечувати надання послуг
двостороннього телефонного
зв’язку (за наявності технічної
можливості).
Інформація про порядок
отримання послуг телефонного
зв’язку за допомогою
таксофонів повинна
розміщуватися на таксофоні та
включати:
інструкцію з користування
таксофоном;
номери телефонів екстрених
служб допомоги, довідкових
служб оператора

внаслідок
порушення
Правил № 155

МВС,
Національної
поліції,
державних
Розповсюдження
органів,
спаму
відповідальних за
формування і
Не забезпечення
реалізацію
правильності
державної
застосування
політики у сферах
тарифів
національної
безпеки
і оборони
Нарахування
абонентної плати
Несанкціоноване
за період
втручання в роботу
відсутності
телекомунікацій телекомунікаційних
мереж
ної послуги
Загроза
Несплата
національній
безпеці
штрафу за
держави
перевищення
термінів
Збитки, завдані
усунення
операторам
пошкодження
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається

телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом

телекомунікацій, адресу
розташування найближчого
таксофона;
відомості про оператора
телекомунікацій, якому
належить таксофон, та
структурний підрозділ, який
приймає звернення споживачів
щодо надання послуг за
допомогою таксофонів
(найменування, адресу, номери
телефонів);
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дані про пункти придбання
таксофонних карток.
Для інформування споживачів
про номери телефонів
абонентів телефонної мережі
утворюються інформаційнодовідкові служби, видаються
телефонні довідники, в тому
числі в електронній формі.
Оператор телекомунікацій
повинен забезпечити доступ
споживачів до власної
інформаційно-довідкової
служби та спільної голосової
довідкової послуги, визначеної
Національним планом
нумерації.
Для організації доступу до
спільної голосової довідкової
послуги та видання телефонних
довідників (у паперовій або
електронній формі) оператори
телекомунікацій передають
провайдерові такої послуги
відповідно до договору та з

Рефайл

Пункт 119
Правил № 295

Телеком 61.10 Діяльність у
унікацій сфері проводового
електрозв'язку
на
мережа; 61.20 Діяльність у
сфері
інформа
безпроводового
ційноелектрозв'язку
довідков 61.30 Діяльність у
а служба
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О3
О5
О6

Несвоєчасне
усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі
фіксованого
зв’язку
загального
користування
(універсальний
доступ) та/або
рухомого
(мобільного)
зв’язку

Смерть людини,
шкода, заподіяна
здоров’ю людини
через неможливість
доступу до
телекомунікаційних
мереж загального
користування для
виклику екстрених
та спеціальних
служб

Моральна шкода,
заподіяна
споживачеві
Невідповідність телекомунікаційної
показників
послуги
якості
телекомунікацій
Матеріальна
них послуг
шкода, заподіяна
встановленим
споживачеві
показникам
телекомунікаційної
послуги
Порушення
цілісності і
Ненадання
сталості
телекомунікаційн
телекомунікацій
их послуг
ної мережі
структурним
загального

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо надання послуг
довідкових служб

урахуванням вимог пунктів 43 і
44 цих Правил інформацію про
номери телефонів абонентів
своєї мережі та інформаційнодовідкової служби оператора і
режим її роботи.

користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Національної
поліції,
Розповсюдження
державних
спаму
органів,
відповідальних за
Не забезпечення
формування і
правильності
реалізацію
застосування
державної
тарифів
політики у сферах
національної
Нарахування
безпеки
і оборони
абонентної плати
за період
Несанкціоноване
відсутності
втручання
в роботу
телекомунікацій
телекомунікаційних
ної послуги
мереж
Несплата
Загроза
штрафу за
національній
безпеці
перевищення
держави
термінів
усунення
Збитки, завдані
пошкодження
операторам
телекомунікацій
телекомунікацій
ної мережі
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що

передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

13

Оператори телекомунікацій
зобов’язані:
надавати безоплатний доступ
споживачам до
телекомунікаційних мереж
загального користування для
виклику пожежної охорони,
Національної поліції, швидкої
допомоги, аварійних служб газу
та підрозділів екстреної
допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112, а
також для надсилання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення.
Безоплатно оператором
телекомунікацій надаються:
а) послуги телефонного зв’язку
або послуги з передачі
текстового повідомлення, якщо
вони надаються абонентам для
направлення (здійснення) ними
благодійного

Пункт 2
частини
першої статті
39 ЗУ № 1280IV;
пункт 118
Правил
№ 295;
пункти 6 – 10
Наказу
Мінтрансзв’яз
ку
№ 1034;
пункти 2.3, 2.4
розділу ІІ,
пункти 3.1 –
3.3
розділу ІІІ
Наказу
Адміністрації
Держспецзв’яз
ку № 324

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна
шкода, заподіяна
Розповсюдження
споживачеві
спаму
телекомунікаційної
послуги
Не забезпечення
правильності
Несанкціоноване
застосування втручання в роботу
тарифів
телекомунікаційних
мереж
Нарахування
абонентної плати
Загроза
за період
національній безпеці
відсутності
держави
телекомунікацій
ної послуги
Збитки, завдані
операторам
Порушення
телекомунікацій
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги
щодо доступу
абонентів до служб
екстреної допомоги,
а також для
надсилання
благодійного
телекомунікаційного
повідомлення

телекомунікаційного
повідомлення;
б) 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
телекомунікаційного
повідомлення, направленого
(здійсненого) таким абонентом;
в) послуги з публічного збору
благодійних пожертв з
використанням благодійного
телекомунікаційного
повідомлення згідно з
договором, укладеним між
оператором телекомунікацій та
неприбутковою організацією, у
тому числі благодійною
організацією (крім політичних
партій і кредитних спілок), або
територіальною громадою.
При цьому на суму коштів,
перераховану оператором на
цілі благодійної діяльності,
зібраних публічним збором
благодійних пожертв з
використанням благодійного
телекомунікаційного
повідомлення, зменшується
аванс абонента за
телекомунікаційні послуги.
Відповідна сума коштів
списується з особового рахунку

інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені ним
послуги, іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

абонента.
Оператори телекомунікацій
безоплатно встановлюють
телефонні з’єднання для
виклику пожежної охорони,
Національної поліції, швидкої
медичної допомоги, аварійних
служб газу та підрозділів
екстреної допомоги населенню
за телефонами відповідно 101,
102, 103, 104 і 112.

14

Вимоги пунктів 6 – 10 Наказу
Мінтрансу № 1034 та пунктів 2.3,
2.4 розділу ІІ, пунктів 3.1 – 3.3
розділу ІІІ Наказу Адміністрації
Держспецзв’язку № 324
При здійсненні діяльності з
надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку (місцевого,
міжміського та міжнародного)
оператори мають:
передбачити організацію
альтернативного (за умови
здійснення діяльності на одній і
тій самій території не менше
ніж двома операторами, що
надають відповідні
телекомунікаційні послуги, та
за наявності у них технічної
можливості) та резервних
маршрутів викликів своїх
абонентів до абонентів ТМЗК;
забезпечити застосування
спільноканальної сигналізації
№ 7 (далі - СКС-7) відповідно
до нормативних документів,
обов'язкових для виконання

Пункт 1
розділу IV
Правил № 541

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує технологічні
вимоги при
здійсненні діяльності
з надання послуг
фіксованого
телефонного зв'язку
(місцевого,
міжміського та
міжнародного)

суб'єктами господарювання, які
здійснюють або планують
здійснювати діяльність у сфері
телекомунікацій, перелік яких
наведено у додатку 3 до цих
Правил;
отримати кінцевий або
транзитний (міжнародний за
потреби) код пункту СКС-7 та
забезпечити його використання
відповідно до вимог
нормативного документа
"Телекомунікаційна мережа
загального користування.
Телефонна мережа. Технічні
вимоги", затвердженого
наказом Адміністрації
Держспецзв'язку від 07 травня
2015 року № 252 (далі Технічні вимоги);
використовувати для
позначення (ідентифікації)
мереж, послуг та кінцевого
обладнання абонентів систему
нумерації, яка визначена
Національним планом
нумерації України,
затвердженим наказом
Міністерства транспорту та
зв'язку України від 23
листопада 2006 року № 1105,
зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 07 грудня 2006
року за № 1284/13158 (далі Національний план нумерації
України), та Рекомендаціями
Міжнародного союзу
електрозв'язку ITU-T Rec.E.164
"Міжнародний план нумерації

електрозв'язку загального
користування", ITU-T Rec.E.212
"План міжнародної
ідентифікації мереж загального
користування та абонентів". У
разі використання мереж за
технологією комутації пакетів
на основі Internet-протоколу
(IP) для кожного з форматів
номерів абонента або послуги,
що передбачені Національним
планом нумерації України,
використовувати формат
доменного імені ENUM в
системі доменних імен (DNS) у
домені.e164.arpa;
відкривати на ТМЗК України
номерний ресурс шляхом
організації нового та/або
використання існуючого
взаємоз'єднання з вузлами
місцевої телекомунікаційної
мережі з функціями транзитних
станцій (ОПТС, ТС тощо)
інших операторів або (у разі
безпосереднього
взаємоз'єднання з мережами
операторів рухомого
(мобільного) зв'язку) з
комутаційними центрами з
функцією центру комутації
рухомого зв'язку (ЦКРЗ),
шлюзового центру комутації
(ШЦК) таких операторів.
При здійсненні діяльності з
надання послуг фіксованого
місцевого телефонного зв'язку
оператори додатково мають

забезпечити:
можливість отримання
споживачами
загальнодоступних
(універсальних) послуг на
території здійснення діяльності
оператора за тарифами,
встановленими відповідно до
законодавства;
надання загальнодоступних
(універсальних) послуг
відповідно до вимог Закону
України "Про телекомунікації"
та Правил надання та
отримання телекомунікаційних
послуг;
передавання екстрених
викликів з кінцевого
обладнання абонента до
відповідних пунктів доступу, у
тому числі за умови, що кінцеве
обладнання заблоковане за
несплату заборгованості або
має обмеження чи заборону
вихідного з'єднання, за
наявності такої технічної
можливості на станційному
обладнанні;
використання комутаційного
центру (АТС), який має
взаємоз'єднання з вузлами
місцевої телекомунікаційної
мережі з функціями транзитних
станцій (ОПТС, ТС тощо)
інших операторів або (у разі
безпосереднього
взаємоз'єднання з мережами

операторів рухомого
(мобільного) зв'язку) з
комутаційними центрами з
функцією центру комутації
рухомого зв'язку (ЦКРЗ) таких
операторів;
відкриття на ТМЗК України
задіяного номерного ресурсу,
що здійснюється безкоштовно.
Під час надання послуг
фіксованого телефонного
зв'язку з використанням
безпроводового доступу
оператори мають забезпечити
функціонування абонентського
кінцевого обладнання у
телекомунікаційній мережі, яку
вони експлуатують у межах
пунктів закінчення
телекомунікаційної мережі, які
під'єднані до одного
комутаційного центру, і не
підтримувати процедури
роумінгу між різними центрами
комутації.
При здійсненні діяльності з
надання послуг фіксованого
міжміського телефонного
зв'язку, у тому числі з
негеографічним планом
нумерації, оператори додатково
мають забезпечити
використання комутаційного
центру з функцією
автоматичної міжміської
телефонної станції (далі АМТС), який має
взаємоз'єднання з вузлами

міжміської телекомунікаційної
мережі з функціями АМТС
відповідно до Технічних вимог.
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При здійсненні діяльності з
надання послуг фіксованого
міжнародного телефонного
зв'язку оператори додатково
мають забезпечити
використання комутаційного
центру з функцією
міжнародного центру комутації
(далі - МЦК), який має
з'єднання з іншими МЦК на
національному рівні та у який
включені канали міжнародної
мережі до МЦК інших країн,
канали національної ділянки
телефонного з'єднання
міжнародної мережі до інших
МЦК і до ОПТС/АМТС
зонових мереж, окремих мереж
із негеографічною структурою
відповідно до Технічних вимог.
2. При здійсненні діяльності з
надання послуг рухомого
(мобільного) зв'язку оператори
мають забезпечити:
застосування СКС-7 відповідно
до нормативних документів,
обов'язкових для виконання
суб'єктами господарювання, які
здійснюють або планують
здійснювати діяльність у сфері
телекомунікацій, перелік яких
наведено у додатку 3 до цих
Правил;
використання відповідно до
Технічних вимог транзитного

Пункт 2
розділу IV
Правил № 541

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О1
О2
О5
О6

Усі небезпечні
події

Усі негативні
наслідки

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує технологічні
вимоги при
здійсненні діяльності
з надання послуг
рухомого
(мобільного) зв'язку

коду пункту СКС-7 на кожному
ЦКРЗ (регіональних мереж
рухомого (мобільного) зв'язку)
або ШЦК (національної мережі
рухомого (мобільного) зв'язку),
у разі використання
комутаційних центрів з
функціями одночасно ЦКРЗ або
ШЦК та МЦК - міжнародного
коду пункту сигналізації СКС7;
використання для позначення
(ідентифікації) мереж, послуг та
кінцевого обладнання абонентів
систему нумерації, яка
визначена Національним
планом нумерації України та
Рекомендаціями Міжнародного
союзу електрозв'язку ITU-Т
Rec.E.164 "Міжнародний план
нумерації електрозв'язку
загального користування", ITUT Rec.E.212 "План міжнародної
ідентифікації мереж загального
користування та абонентів". У
разі використання мереж за
технологією комутації пакетів
на основі Internet-протоколу
(IP) для кожного з форматів
номерів абонента або послуги,
що передбачені Національним
планом нумерації України,
використовувати формат
доменного імені ENUM в
системі доменних імен (DNS) у
домені.e164.arpa;
використання ЦКРЗ або ШЦК,
який має взаємоз'єднання з
ТМЗК України відповідно до

Технічних вимог;
передавання з кінцевого
обладнання мережі екстрених
викликів до відповідних
пунктів доступу навіть за
умови, що надання послуг
обмежене через заборгованість
або є обмеження чи заборона
вихідного з'єднання;
застосування програмнотехнічних засобів, здатних
забезпечити неотримання
відповіді на запити, які
надходять каналами
сигналізації з ТМЗК України та
з-за її меж, стосовно
функціонування пристрою
рухомого (мобільного) зв'язку
власних абонентів відповідно
до вимог, встановлених ЦОВЗ;
інформування НКРЗІ у
місячний строк про початок
діяльності з надання послуг
рухомого (мобільного) зв'язку.
У разі отримання ліцензії на
користування радіочастотним
ресурсом України для надання
послуг рухомого (мобільного)
зв'язку в діапазоні радіочастот
до 1 ГГц оператор зобов'язаний
упродовж:
одного року з дати початку дії
такої ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом
України забезпечити надання

послуг рухомого (мобільного)
зв'язку із дотриманням
Показників якості послуг
рухомого (мобільного) зв'язку
та їх граничних нормованих
рівнів, затверджених наказом
Міністерства транспорту та
зв'язку України від 19 березня
2010 року № 147,
зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 06 квітня 2010
року за № 277/17572, на
території міст регіону (першого
регіону) відповідно до такої
ліцензії;
двох років з дати початку дії
такої ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом
України забезпечити надання
послуг рухомого (мобільного)
зв'язку із дотриманням
Показників якості на території
кожного населеного пункту
регіону (першого регіону) з
чисельністю населення більше
2000 осіб, зазначеного у ліцензії
та національних і міжнародних
автомобільних дорогах цього
регіону, якщо іншого не
передбачено умовами
користування радіочастотним
ресурсом України, зазначеними
у відповідній ліцензії.
У разі якщо у ліцензії на
користування радіочастотним
ресурсом України зазначено
декілька регіонів, надання
послуг рухомого (мобільного)
зв'язку із дотриманням

Показників якості на території
міст кожного наступного
регіону, на території кожного
населеного пункту з
чисельністю населення більше
2000 осіб та національних і
міжнародних автомобільних
дорогах кожного наступного
регіону забезпечується
оператором з інтервалом не
більше ніж два місяці.
Виконання зазначених вимог
допускається із використанням
інших діапазонів радіочастот та
з використанням будь-якої
радіотехнології у разі наявності
в оператора відповідних
ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом
України.
У разі отримання ліцензії на
користування радіочастотним
ресурсом України лише в
діапазоні радіочастот вище 1
ГГц оператор рухомого
(мобільного) зв'язку
зобов'язаний надавати послуги
відповідно до особливих умов
користування смугами
радіочастот, встановлених
умовами тендеру або конкурсу
на отримання ліцензій на
користування радіочастотним
ресурсом України у цих смугах
частот, із дотриманням
Показників якості у тих
населених пунктах та інших
місцях, щодо яких оператор
оприлюднив інформацію про

надання послуг у визначений
законодавством спосіб (у
місцях продажу послуг, через
довідково-інформаційні,
сервісні служби, на своєму
вебсайті тощо).

1

Постачальник розглядає подані
запити, при цьому здійснює
перевірку повноти наданої у
запиті інформації без стягнення
за це плати та у разі виявлення
недоліків протягом п’яти
робочих днів з дня отримання
запиту письмово повідомляє
про це замовника.

2

У разі відсутності недоліків у
наданому запиті протягом
десяти робочих днів,
починаючи з дати подання
замовником запиту або
отримання від замовника
необхідної інформації
(усунення недоліків у запиті),
постачальник зобов’язаний:

Питання щодо надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку
Не забезпечення Матеріальна шкода,
Абзац перший Кабельна 61.10 Діяльність у
О3
правильності
заподіяна
пункту 2
каналізац сфері проводового
застосування
споживачеві
розділу ІІ
ія
електрозв'язку
тарифів
телекомунікаційної
Правил № 428 електрозв 61.20 Діяльність у
послуги
’язку
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

Абзац другий
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
розглядає подані
запити про
можливість надання
в користування
кабельної
каналізації
електрозв’язку (далі
– ККЕ), при цьому
здійснює перевірку
повноти наданої у
запиті інформації
без стягнення за це
плати та у разі
виявлення недоліків
протягом п’яти
робочих днів з дня
отримання запиту
письмово
повідомляє про це
замовника
У разі відсутності
недоліків у
наданому запиті
протягом десяти
робочих днів,
починаючи з дати
подання
замовником запиту
або отримання від

супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

2.1

за умови наявності вільної
ємності ККЕ надіслати про це
письмове повідомлення
замовнику та одночасно
виставити рахунок на оплату
послуги з розробки та видачі
ТУ за реквізитами, вказаними у
запиті;

підпункт 1
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

замовника
необхідної
інформації
(усунення недоліків
у запиті), суб’єкт
ринку
телекомунікацій:
за умови наявності
вільної ємності ККЕ
надсилає про це
письмове
повідомлення
замовнику та
одночасно виставляє
рахунок на оплату
послуги з розробки
та видачі технічних
умов (далі – ТУ) за
реквізитами,
вказаними у запиті;

2.2

за умови відсутності вільної
ємності ККЕ запропонувати
альтернативну пропозицію (у
разі її наявності) на базі своїх
ресурсів або розширення
існуючої ККЕ на замовленому
напрямку у строк не більше
одного року за рахунок
постачальника.

підпункт 2
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

У разі якщо на заявленій
ділянці ККЕ проводиться
реконструкція і відсутня
альтернативна пропозиція, ТУ
для розробки проекту
прокладання кабелю на цій
ділянці видаються замовнику у
строк, що не перевищує одного
місяця після завершення
відповідних робіт.

2.3

письмово повідомити про
відмову у видачі ТУ із
зазначенням причин відмови
згідно з пунктом 3 цього
розділу.

підпункт 3
пункту 2
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

за умови відсутності
вільної ємності ККЕ
пропонує
альтернативну
пропозицію (у разі її
наявності) на базі
своїх ресурсів або
розширення існуючої
ККЕ на замовленому
напрямку у строк не
більше одного року
за власний рахунок.
У разі якщо на
заявленій ділянці
ККЕ проводиться
реконструкція і
відсутня
альтернативна
пропозиція, ТУ для
розробки проекту
прокладання кабелю
на цій ділянці
видаються замовнику
у строк, що не
перевищує одного
місяця після
завершення
відповідних робіт

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

письмово повідомляє
про відмову у видачі
ТУ із зазначенням
причин відмови
згідно з пунктом 3
розділу ІІ Правил
№ 428

супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку
3

Постачальник має право
відмовити замовнику у видачі
ТУ в разі:
1) відмови замовника від
альтернативної пропозиції або
пропозиції постачальника
провести розширення ККЕ на
замовленій ділянці за рахунок
постачальника у
запропонований строк;
2) наявності простроченої
понад три місяці заборгованості
замовника за раніше отримані
послуги з надання в
користування ККЕ, надані цим
постачальником;
3) неможливості виконання
вимог будівельних норм в
галузі зв’язку для прокладання
та монтажу кабелю на заявленій
ділянці ККЕ;
4) ненадання замовником
документів, зазначених в
абзацах другому -шостому
пункту 3 розділу V цих Правил
за виданими ТУ, але виданими
не раніше набрання чинності
цими Правилами.

Підпункти 1-4
пункту 3
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
відмовив замовнику
у видачі ТУ за
відсутності таких
підстав:
- при відмові
замовника від
альтернативної
пропозиції або
пропозиції суб’єкта
ринку
телекомунікацій
провести
розширення ККЕ на
замовленій ділянці
за рахунок суб’єкта
ринку
телекомунікацій у
запропонований
строк;
- при наявності
простроченої понад
три місяці
заборгованості
замовника за раніше
отримані послуги з
надання в
користування ККЕ,
надані суб’єктом
ринку
телекомунікацій;
- при неможливості
виконання вимог

4

У разі позитивної відповіді на
остаточний запит щодо
можливості надання в
користування ККЕ (далі запит) та оплати замовником
послуги з розробки та видачі
ТУ постачальник у строк до
п’яти робочих днів, починаючи
з дати отримання
підтвердження оплати послуги
з розробки та видачі ТУ, надає
замовнику

Абзац перший
пункту 5
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

4.1

ТУ, на підставі яких замовник
розробляє або замовляє

Абзац другий
пункту 5

Кабельна
каналізац

61.10 Діяльність у
сфері проводового

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна

2

будівельних норм в
галузі зв’язку для
прокладання та
монтажу кабелю на
заявленій ділянці
ККЕ;
- при ненаданні
замовником
документів,
зазначених в
абзацах другому шостому пункту 3
розділу V цих
Правил за виданими
ТУ, але виданими
не раніше набрання
чинності Правилами
№ 428
У разі позитивної
відповіді на
остаточний запит
щодо можливості
надання в
користування ККЕ
(далі - запит) та
оплати замовником
послуги з розробки
та видачі ТУ суб’єкт
ринку
телекомунікацій у
строк до п’яти
робочих днів,
починаючи з дати
отримання
підтвердження
оплати послуги з
розробки та видачі
ТУ, надав
замовнику:
ТУ, на підставі яких
замовник розробляє

розробку робочого проекту;

розділу ІІ
Правил № 428

ія
електрозв'язку
електрозв 61.20 Діяльність у
’язку
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

4.2

відомості про осіб, які мають
право від імені постачальника
ККЕ погодити робочий проект,
та про особу, відповідальну за
зв’язки із замовником;

Абзац третій
пункту 5
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

4.3

проект договору про надання в
користування ККЕ.

Абзац
четвертий
пункту 5
розділу ІІ
Правил № 428

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку
Кабельна 61.10 Діяльність у
каналізац сфері проводового
ія
електрозв'язку
електрозв 61.20 Діяльність у
’язку
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

застосування
тарифів

споживачеві
телекомунікаційної
послуги

або замовляє
розробку робочого
проекту;

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

відомості про осіб,
які мають право від
імені суб’єкта ринку
телекомунікацій
погодити робочий
проект, та про особу,
відповідальну за
зв’язки із
замовником;

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

проект договору про
надання в
користування ККЕ

5

У разі зазначення замовником у
запиті інформації про
необхідність встановлення
муфти кабелю зв’язку на
ділянці постачальник у ТУ
вказує граничну кількість муфт
кабелю зв’язку в оглядових
пристроях (кабельних
колодязях зв’язку) ККЕ різного
типу відповідно до Технічних
вимог до технічних засобів та
об’єктів телекомунікацій щодо
граничної кількості кабельних
муфт, затверджених наказом
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від
29 березня 2016 року № 238,
зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 18 квітня 2016
року за № 579/28709, для
врахування замовником при
розробленні робочого проекту
та (на вимогу замовника)
номери оглядових пристроїв
(кабельних колодязів зв’язку)
ККЕ на замовленій ділянці, у
яких не допускається
встановлення муфт кабелю
зв’язку.

Абзац п’ятий
пункту 5
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

У разі зазначення
замовником у запиті
інформації про
необхідність
встановлення муфти
кабелю зв’язку на
ділянці суб’єкт ринку
телекомунікацій у ТУ
вказав граничну
кількість муфт
кабелю зв’язку в
оглядових пристроях
(кабельних колодязях
зв’язку) ККЕ різного
типу відповідно до
Технічних вимог до
технічних засобів та
об’єктів
телекомунікацій
щодо граничної
кількості кабельних
муфт, затверджених
наказом
Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації
України від 29
березня 2016 року №
238, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції
України 18 квітня
2016 року за №
579/28709, для
врахування
замовником при
розробленні
робочого проекту та

(на вимогу
замовника) номери
оглядових пристроїв
(кабельних колодязів
зв’язку) ККЕ на
замовленій ділянці, у
яких не допускається
встановлення муфт
кабелю зв’язку.
6

Постачальник протягом десяти
робочих днів перевіряє
оформлення робочого проекту
на відповідність виданим ТУ. У
разі виявлення недоліків
письмово інформує про це
замовника протягом трьох
робочих днів з наданням
переліку таких недоліків. Якщо
зауваження до робочого
проекту не надані замовнику в
письмовій формі, робочий
проект вважається погодженим.

Абзац перший
пункту 8
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

7

Якщо робочий проект
відповідає виданим ТУ,
постачальник зобов’язаний
його погодити.

Абзац третій
пункту 8
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
протягом десяти
робочих днів
перевірив
оформлення
робочого проекту на
відповідність
виданим ТУ. У разі
виявлення недоліків
суб’єкт ринку
телекомунікацій
письмово
поінформував про
це замовника
протягом трьох
робочих днів з
наданням переліку
таких недоліків
Якщо робочий
проект відповідає
виданим ТУ, суб’єкт
ринку
телекомунікацій його
погодив.

діяльність у сфері
електрозв'язку
8

Якщо робочий проект не
погоджено, постачальник у
письмовій формі інформує про
це замовника, наводячи
обґрунтовані підстави для
відмови.

Абзац
четвертий
пункту 8
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Якщо робочий
проект не
погоджено, суб’єкт
ринку
телекомунікацій у
письмовій формі
поінформував про це
замовника з
наведенням
обґрунтованих
підстав для відмови

9

При повторному розгляді
проектної документації
висунення будь-яких нових
зауважень з боку
постачальника, крім наданих
раніше, не допускається.

Абзац п’ятий
пункту 8
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

При повторному
розгляді проектної
документації не
висунуто будь-яких
нових зауважень з
боку суб’єкта ринку
телекомунікацій,
крім наданих раніше.

10

Постачальник зобов’язаний
погодити або письмово
повідомити замовника про
відмову в погодженні робочого
проекту протягом десяти
робочих днів з дня отримання
доопрацьованого робочого
проекту.

Абзац сьомий
пункту 8
розділу ІІ
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
погодив або
письмово повідомив
замовника про
відмову в погодженні
робочого проекту

сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку
11

Договір про надання в
користування ККЕ повинен
відповідати нормам чинного
законодавства та містити:
1) технічні характеристики
(інформацію про кількість,
діаметр та довжину кабелю,
кількість каналів тощо), умови
та строк бронювання місця в
ККЕ, технічного нагляду
власником ККЕ, надання місця
в ККЕ та використання ККЕ;
2) зобов’язання сторін щодо
дотримання вимог з
експлуатації та обслуговування
технічних засобів, інженерних
об’єктів та виробничих споруд,
які прокладаються в ККЕ;
3) порядок проведення
планових та позапланових
експлуатаційних робіт у ККЕ;
4) порядок розрахунків за
надання в користування ККЕ;
5) порядок вивільнення
ресурсів у ККЕ (демонтаж
кабелю);
6) відповідальність сторін за
невиконання чи неналежне
виконання умов договору;
7) процедуру врегулювання
спорів;
8) строк дії та умови розірвання
договору.
Постачальнику забороняється

пункти 1, 2
розділу ІІІ,
пункти 1-3
розділу IV
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

протягом десяти
робочих днів з дня
отримання
доопрацьованого
робочого проекту.

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує вимоги до
договорів про
надання в
користування
кабельної
каналізації
електрозв’язку та
умови досудового
врегулювання
спорів

включати до договору умови,
які передбачають покладання
робіт на замовника, зокрема
ремонт чи дообладнання
замовником колодязів, блоків
каналів ККЕ, які призводять до
витрат, пов’язаних з цими
роботами, а також вимоги, які
передбачають передачу
прокладених замовником
кабелів електрозв’язку на
баланс власника ККЕ.
Будь-які зміни, що вносяться до
договору про надання в
користування ККЕ,
оформлюються як додаткові
угоди до договору.
2. Строк дії договору на
користування ККЕ
визначається за згодою сторін.
В договорі може бути
передбачено його розірвання
достроково за ініціативою
постачальника у разі наявності
у замовника заборгованості за
надані постачальником послуги
з надання в користування ККЕ
понад три місяці.
Сторони зобов’язані
попередити одна одну про
розірвання договору про
надання в користування ККЕ не
менше ніж за чотири місяці до
закінчення строку дії договору.
Якщо сторони договору не
повідомили одна одну про
розірвання договору, договір
вважається продовженим на
строк, обумовлений у договорі.
Договір має бути укладений до
закінчення максимального

строку резервування місця в
ККЕ. У разі неукладення
договору з вини замовника у
зазначений строк ТУ втрачають
чинність.
1. Досудове врегулювання
спорів між замовником та
постачальником, які виникають
на будь-яких етапах укладення
та виконання договору,
вирішується шляхом
проведення двосторонніх
консультацій та переговорів.
Консультації та переговори
проводяться уповноваженими
представниками замовника та
постачальника ККЕ після
попереднього повідомлення
однієї зі сторін про ініціювання
проведення переговорів.
2. Якщо за результатами
переговорів з’ясовано, що
сторони не можуть дійти згоди
щодо укладення чи виконання
договору, позиції сторін
оформлюються у вигляді
протоколу розбіжностей. Кожна
зі сторін може направити
протокол розбіжностей разом із
заявою про врегулювання спору
в Національну комісію, що
здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації (далі - НКРЗІ).
За результатами розгляду заяви
НКРЗІ надає сторонам
рекомендації щодо досудового
врегулювання спору.

3. У разі неможливості
досудового врегулювання
спору між сторонами шляхом
переговорів або відповідно до
пункту 2 цього розділу спір
вирішується в судовому
порядку.

12

Постачальник надає замовнику
допуск до ККЕ відповідно до
умов, визначених у договорі.

пункт 1
розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
надає замовнику
допуск до ККЕ
відповідно до умов,
визначених у
договорі.

13

Постачальник протягом трьох
робочих днів з дня реєстрації
звернення перевіряє надані
документи та у разі відсутності
зауважень щодо повноти їх
надання виставляє замовнику
рахунок на оплату послуги з
технічного нагляду
постачальником ККЕ.

Абзац
дев’ятий
пункту 2
розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
протягом трьох
робочих днів з дня
реєстрації звернення
перевірив надані
документи та у разі
відсутності
зауважень щодо
повноти їх надання
виставив замовнику
рахунок на оплату
послуги з технічного
нагляду.

14

У разі неможливості виконання

Абзац десятий

Кабельна

61.10 Діяльність у

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,

2

У разі неможливості

правильності
застосування
тарифів

заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги

робіт з прокладання кабелю на
замовленій ділянці сторони
складають акт про виявлені
дефекти ККЕ. При цьому
замовнику надається
альтернативна пропозиція із
внесенням відповідних змін до
ТУ, робочий проект та договір
про надання в користування
ККЕ без стягнення плати за
внесення таких змін.

пункту 2
розділу V
Правил № 428

каналізац
ія
електрозв
’язку

сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

виконання робіт з
прокладання кабелю
на замовленій ділянці
сторони склали акт
про виявлені дефекти
ККЕ. При цьому
замовнику надана
альтернативна
пропозиція із
внесенням
відповідних змін до
ТУ, робочий проект
та договір про
надання в
користування ККЕ
без стягнення плати
за внесення таких
змін.

15

Плата за послугу з бронювання
місця в ККЕ не стягується до
усунення дефектів.

Абзац
одинадцятий
пункту 2
розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Плата за послугу з
бронювання місця в
ККЕ не стягується до
усунення дефектів.

16

На наступний робочий день
після здійснення замовником
оплати за технічний нагляд
постачальник надає допуск на
проведення монтажних робіт у
ККЕ, після чого замовнику

Абзац
тринадцятий
пункту 2
розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

На наступний
робочий день після
здійснення
замовником оплати
за технічний нагляд

(підряднику) забезпечується
доступ до ККЕ в присутності
інспектора з технічного нагляду
постачальника.

17

Постачальник протягом п’яти
робочих днів розглядає
отримані документи та у разі
відсутності зауважень щодо їх
змісту та повноти надання
призначає комісію з визначення
відповідності виконаних робіт з
прокладання кабелю робочому
проекту.
У разі виявлення недоліків в
отриманих документах
постачальник письмово
повідомляє про це замовника у
той самий строк.

електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

Абзаци
сьомий,
восьмий
пункту 3
розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

суб’єкт ринку
телекомунікацій
надав допуск на
проведення
монтажних робіт у
ККЕ, після чого
замовнику
(підряднику)
забезпечено доступ
до ККЕ в присутності
інспектора з
технічного нагляду
суб’єкта ринку
телекомунікацій.

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
протягом п’яти
робочих днів
розглянув надані
згідно з абзацом 2
пункту 3 розділу V
Правил № 428
замовником
документи та у разі
відсутності
зауважень щодо їх
змісту та повноти
надання призначив
комісію з
визначення
відповідності
виконаних робіт з
прокладання кабелю
робочому проекту.
У разі виявлення
недоліків в
отриманих
документах суб’єкт
ринку

телекомунікацій
письмово повідомив
про це замовника у
той самий строк.

18

У разі виявлення однією зі
сторін пошкодження ККЕ, яке
впливає або може вплинути на
технічний стан кабелів
електрозв’язку, сторони
зобов’язані негайно повідомити
одна одну про виявлений факт
та підтвердити повідомлення
офіційним листом.

Абзац перший
пункту 7
розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

У разі виявлення
суб’єктом ринку
телекомунікацій
пошкодження ККЕ,
яке впливає або
може вплинути на
технічний стан
кабелів
електрозв’язку, ним
негайно
повідомлено
замовника про
виявлений факт та
підтверджено
повідомлення
офіційним листом.

19

Пошкодження кабельної
каналізації мають бути усунені
постачальником протягом
чотирнадцяти робочих днів з
дати підписання акта про
визначення технічного стану
ККЕ, а у разі небезпеки аварії негайно після отримання
постачальником відповідного
повідомлення.
Якщо усунення пошкодження
ККЕ потребує погодження з
третіми сторонами, відлік
строку усунення пошкодження
розпочинається з дати
отримання таких погоджень.
Якщо усунення пошкодження
ККЕ неможливе або
потребується більше тридцяти
робочих днів на його усунення,
постачальник повинен
розглянути питання про
надання альтернативної траси
прокладання кабелю з наданням
відповідних ТУ та відповідним
внесенням змін до договору про
надання в користування ККЕ.
При цьому оплата послуг з
надання місця в каналі ККЕ та з
погодження робочого проекту,
а також з використання ККЕ на
пошкодженій ділянці не
здійснюється.

Абзаци третійп’ятий пункту
7 розділу V
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
усунув
пошкодження
кабельної
каналізації
протягом
чотирнадцяти
робочих днів з дати
підписання акта про
визначення
технічного стану
ККЕ, а у разі
небезпеки аварії негайно після
отримання ним
відповідного
повідомлення.
Якщо усунення
пошкодження ККЕ
неможливе або
потребується
більше тридцяти
робочих днів на
його усунення,
суб’єкт ринку
телекомунікацій
розглянув питання
про надання
альтернативної
траси прокладання
кабелю з наданням
відповідних ТУ та
відповідним
внесенням змін до
договору про
надання в
користування ККЕ.
При цьому оплата
послуг з надання

місця в каналі ККЕ
та з погодження
робочого проекту, а
також з
використання ККЕ
на пошкодженій
ділянці не
здійснюється.

20

3. Надання в користування ККЕ
здійснюється постачальником
за тарифами, встановленими
НКРЗІ, з дня набрання ними
чинності або внесення змін до
них.

Пункт 3
розділу VI
Правил № 428

Кабельна
каналізац
ія
електрозв
’язку

61.10 Діяльність у
сфері проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність у
сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у сфері
електрозв'язку

О3

Не забезпечення Матеріальна шкода,
правильності
заподіяна
застосування
споживачеві
тарифів
телекомунікаційної
послуги

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
надання в
користування ККЕ
здійснює за
тарифами,
встановленими
НКРЗІ відповідно
до пункту 4 частини
другої статті 66 ЗУ
№ 1280-IV, з дня
набрання ними
чинності або
внесення змін до
них,
зокрема відповідно
до Граничних
тарифів
на надання в
користування
кабельної
каналізації
електрозв'язку
операторів
телекомунікацій,

затверджених
Рішенням № 861

Питання щодо надання послуг із перенесення абонентських номерів
1

Оператор телекомунікацій, що
надає послуги фіксованого
телефонного зв’язку з
географічним планом
нумерації, повинен надавати
абонентам ППН у межах
місцевої телефонної мережі або
зони нумерації відповідно до
Національного плану нумерації
України, затвердженого
наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України
від 23 листопада 2006 року №
1105, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
07 грудня 2006 року за №
1284/13158 (із змінами).

Пункт 2
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
що надає послуги
фіксованого
телефонного зв’язку
з географічним
планом нумерації,
надає абонентам
послуги з
перенесення
абонентських
номерів (далі ППН) у межах
місцевої телефонної
мережі або зони
нумерації
відповідно до
Національного
плану нумерації
України,
затвердженого
наказом
Міністерства
транспорту та
зв’язку України від
23 листопада 2006
року № 1105,
зареєстрованого в

телекомунікаційних
Несплата
мереж
штрафу за
перевищення
Загроза
термінів
національній безпеці
усунення
держави
пошкодження
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2006 року
за № 1284/13158

2

Оператор телекомунікацій, що
надає послуги рухомого
(мобільного) зв’язку та/або
фіксованого телефонного
зв’язку з негеографічним
планом нумерації, повинен
надавати абонентам ППН у
межах території України.

Пункт 3
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки
і оборони
плати за період
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій, що
надає послуги
рухомого
(мобільного) зв’язку
та/або фіксованого
телефонного зв’язку
з негеографічним
планом нумерації,
надає абонентам
ППН у межах
території України

загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

3

При наданні ППН та
телекомунікаційних послуг
абонентам за перенесеним
абонентським номером
оператор телекомунікацій
повинен:
1) інформувати абонентів через
засоби масової інформації, вебсайт, пункти обслуговування
споживачів або у будь-який
інший спосіб про умови і

Підпункти 1 –
7 пункту 4
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує встановлені
вимоги при наданні
ППН

порядок надання ППН;
2) надавати телекомунікаційні
послуги на рівних та
недискримінаційних умовах
абонентам у своїй мережі з
власним номерним ресурсом та
тим абонентам, які перенесли
свої абонентські номери в
мережу цього оператора;
3) застосовувати вибрані
абонентом тарифні плани
оператора-отримувача,
доступні для підключення на
момент перенесення номера;
4) забезпечувати відповідно до
законодавства захист
персональних даних про
абонента, отриманих при
замовленні чи наданні послуг;
5) вживати заходів для
недопущення
несанкціонованого доступу до
власної ЛБД, а у випадку, коли
оператор телекомунікацій є
адміністратором, - до ЦБД та
наявної в них інформації,
дотримуватись вимог
законодавства щодо захисту
інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах;
6) здійснювати маршрутизацію
трафіку (викликів голосової
телефонії, коротких текстових
(SMS) та мультимедійних
(MMS) повідомлень) на

61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення відповідальних за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній
безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається

телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом

перенесені абонентські номери.
У разі відсутності в оператора
мережі фіксованого зв’язку
технічної можливості прямої
маршрутизації викликів на
мережу оператора-отримувача
такий оператор повинен
забезпечити маршрутизацію
викликів та повідомлень до
мережі оператора-донора;

4

7) у випадку, коли перенесення
абонентських номерів потребує
заміни кінцевого обладнання,
яке використовує абонент,
здійснювати інформування
абонента при отриманні від
нього заяви на перенесення
абонентського номера щодо
необхідних технічних
характеристик кінцевого
обладнання, яке може
використовуватись для
отримання послуг у мережі
оператора-отримувача, а також
у разі можливості про тип та
умови придбання такого
кінцевого обладнання.
Після отримання письмової або
здійсненої дистанційно за
допомогою засобів зв’язку
заяви абонента про припинення
надання послуги (послуг) у
зв’язку з перенесенням
абонентського номера до
мережі оператора-отримувача
базовий оператор припиняє
базове надання
телекомунікаційної послуги
(послуг) та нарахування
абонентної плати в момент

Рефайл

Пункт 5
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг

3

Після отримання
письмової або
здійсненої
дистанційно за
допомогою засобів
зв’язку заяви
абонента про
припинення
надання послуги
(послуг) у зв’язку з
перенесенням
абонентського
номера до мережі

завершення перенесення
абонентського номера.

61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення відповідальних за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній
безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається

оператораотримувача суб’єкт
ринку
телекомунікацій,
який є базовим
оператором
припинив базове
надання
телекомунікаційної
послуги (послуг) та
нарахування
абонентної плати в
момент завершення
перенесення
абонентського
номера

телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

5

Оператор телекомунікацій не
може накладати обмеження на
абонентів щодо можливості
отримання ними ППН, у тому
числі за наявності невиконаних
зобов’язань за договором про
надання телекомунікаційних
послуг з базовим оператором.

Пункт 6
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій не
накладає обмеження
на абонентів щодо
можливості
отримання ними
ППН, у тому числі
за наявності
невиконаних
зобов’язань за
договором про
надання
телекомунікаційних
послуг з базовим
оператором

відсутності
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Рефайл

6

Оператор-донор не має права
присвоювати іншому абоненту
перенесений абонентський
номер до моменту отримання
повідомлення від оператораотримувача про вивільнення
цього номера.

Пункт 7
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є операторомдонором не
присвоїв іншому
абоненту
перенесений
абонентський номер
до моменту
отримання
повідомлення від
оператораотримувача про
вивільнення цього
номера

цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

7

Після припинення надання
телекомунікаційних послуг
абоненту з використанням
перенесеного номера згідно з
пунктом 55 Правил № 295
базовий оператор (крім
випадку, коли базовий оператор
є оператором-донором) не має
права використовувати цей
номер і повинен повідомити

Пункт 8
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги

3

Після припинення
надання
телекомунікаційних
послуг абоненту з
використанням
перенесеного
номера згідно з
пунктом 55 Правил
надання та
отримання

про його вивільнення
оператора-донора та
адміністратора не пізніше ніж
через 24 години.

у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки
і оборони
плати за період
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці

телекомунікаційних
послуг,
затверджених
постановою
Кабінету Міністрів
України від 11
квітня 2013 року №
295, суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є базовим
оператором (крім
випадку, коли
базовий оператор є
операторомдонором), не
використовує цей
номер і повідомив
про його
вивільнення
оператора-донора та
адміністратора не
пізніше ніж через 24
години

телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

8

Перед встановленням з’єднання
з перенесеними абонентськими
номерами оператор-ініціатор
повідомляє абонента, що
викликає, шляхом надання
відповідного голосового
повідомлення, про дзвінок на
перенесений абонентський
номер.
На мережах фіксованого
телефонного зв’язку оператор
телекомунікацій повідомляє
абонента, що викликає, про
дзвінок на перенесений
абонентський номер за
наявності технічної
можливості.

Пункт 9
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної

3

Перед
встановленням
з’єднання з
перенесеними
абонентськими
номерами суб’єкт
ринку
телекомунікацій,
який є операторомініціатором,
повідомляє
абонента, що
викликає, шляхом
надання
відповідного
голосового
повідомлення, про
дзвінок на
перенесений
абонентський номер

політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки і оборони
плати за період
відсутності
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої

інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

9

Адміністратор забезпечує
використання ЦБД всіма
суб’єктами господарювання, які
використовують дані про
абонентські номери у своїх
технологічних процесах, на
рівній і недискримінаційній
основі.

Пункт 10
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є
адміністратором,
забезпечує
використання
централізованої
бази даних (далі ЦБД) всіма
суб’єктами
господарювання, які
використовують
дані про
абонентські номери
у своїх
технологічних
процесах, на рівній і
недискримінаційній
основі

ної мережі

телекомунікацій

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

10

Адміністратор підтримує
інформаційний обмін між
операторами телекомунікацій
при наданні ППН та фіксує стан
процесу перенесення
абонентського номера.
Інформація про стан процесу

Пункт 11
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є
адміністратором,
підтримує
інформаційний
обмін між

перенесення, а також
перенесені абонентські номери
та їх номери маршрутування
зберігається в ЦБД.

безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324

операторами
телекомунікацій
при наданні ППН та
фіксує стан процесу
перенесення
абонентського
номера

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

11

У разі якщо обладнання мережі
оператора-ініціатора не
підтримує взаємодію з ЦБД
та/або ЛБД, то такий оператор
повинен забезпечити
маршрутизацію з’єднання або
передачу повідомлення до
мережі оператора-транзитера,
який забезпечує їх подальшу
маршрутизацію до мережі
оператора-отримувача на основі
даних, що отримуються
оператором-транзитером з ЦБД.

Пункт 12
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних за

3

У разі якщо
обладнання мережі
суб’єкта ринку
телекомунікацій,
який є операторомініціатором, не
підтримує
взаємодію з ЦБД
та/або локальної
бази даних
перенесених
номерів, то суб’єкт
ринку
телекомунікацій
забезпечує
маршрутизацію
з’єднання
або передачу
повідомлення до
мережі оператора-

правильності
застосування
тарифів

формування і
реалізацію
державної
політики у сферах
національної
безпеки і оборони

Нарахування
абонентної
плати за період
відсутності
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані

транзитера, який
забезпечує їх
подальшу
маршрутизацію до
мережі оператораотримувача на
основі даних, що
отримуються
операторомтранзитером з ЦБД

чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

12

Оператор-отримувач роз’яснює
абоненту:
його права та обов’язки;
умови надання
телекомунікаційних послуг за
обраним тарифним планом;
порядок, умови та вартість
надання ППН, зазначаючи
період часу, протягом якого не
надаватимуться
телекомунікаційні послуги за
відповідним абонентським
номером, та конкретний момент
завершення перенесення цього
номера.

Пункт 14
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є операторомотримувачем,
роз’яснює абоненту:
його права та
обов’язки;
умови надання
телекомунікаційних
послуг за обраним
тарифним планом;
порядок, умови та
вартість надання
ППН, зазначаючи
період часу,
протягом якого не
надаватимуться
телекомунікаційні
послуги за
відповідним
абонентським
номером, та
конкретний момент
завершення
перенесення цього
номера

усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

13

При надходженні заяви до
оператора-отримувача від
абонента про отримання ППН:
1) оператор-отримувач фіксує

Підпункти 1 –
5 пункту 17
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує встановлені
вимоги при
надходженні заяви

дату та час отримання заяви та
протягом 8 робочих годин з
моменту реєстрації заяви
робить запит до базового
оператора щодо можливості
здійснення ППН за певним
абонентським номером та
повідомляє про це
адміністратора.
Запит оператора-отримувача
має містити абонентський
номер і прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи або
найменування юридичної
особи;
2) базовий оператор протягом 8
робочих годин з моменту
отримання відповідного запиту
від оператора-отримувача
інформує оператораотримувача про можливість
надання ППН за певним
абонентським номером або про
підстави для відмови в
перенесенні абонентського
номера згідно з пунктом 28
цього розділу;
3) оператор-отримувач
повідомляє абонента про
можливість надання ППН:
рухомого (мобільного) зв’язку час та місце для отримання
ідентифікаційної
телекомунікаційної картки, у
разі необхідності кінцевого
обладнання та укладення

у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

встановленим
показникам

Матеріальна шкода,
заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

до оператораотримувача від
абонента про
отримання ППН

договору;
фіксованого зв’язку - час та
місце укладення договору та у
разі необхідності отримання
кінцевого обладнання;
4) у разі відмови у ППН
оператор-отримувач
зобов’язаний повідомити
абоненту відповідні підстави,
передбачені пунктом 28 цього
розділу;
5) після отримання
повідомлення відповідно до
підпункту 3 цього пункту
абонент:
рухомого (мобільного) зв’язку
повинен у визначений
оператором-отримувачем час і
місце отримати ідентифікаційну
телекомунікаційну картку,
укласти договір та за
необхідності придбати кінцеве
обладнання за умови
пред’явлення документа, що
посвідчує фізичну особу або
уповноважену особу абонента юридичної особи, та
ідентифікаційної
телекомунікаційної картки, за
якою він отримував
телекомунікаційні послуги
базового оператора,
абонентський номер якого
бажає перенести;
фіксованого зв’язку - у

Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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визначені операторомотримувачем час і місце
укласти договір та за
необхідності придбати кінцеве
обладнання за умови
пред’явлення документа, що
посвідчує фізичну особу або
уповноважену особу абонента юридичної особи, та договору
(за умови укладення його у
письмовій формі), за яким
отримував телекомунікаційні
послуги у базового оператора,
абонентський номер якого
бажає перенести.
У випадку, якщо абонент не
прийшов за ідентифікаційною
телекомунікаційною карткою
та/або не уклав договір у
визначений операторомотримувачем строк, надання
ППН призупиняється. Якщо
абонент не прийшов до
оператора-отримувача протягом
30 календарних днів, заява на
ППН скасовується та абонент
продовжує отримувати
телекомунікаційні послуги у
базового оператора.

Пункт 18
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
призупинив надання
ППН у випадку,
якщо абонент не
прийшов за
ідентифікаційною
телекомунікаційною
карткою та/або не
уклав договір у
визначений
операторомотримувачем строк.
Заяву на ППН
скасовано, якщо
абонент не прийшов
до оператораотримувача
протягом 30
календарних днів,
при цьому абоненту
забезпечено
можливість
отримання
телекомунікаційних
послуг у базового

відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
ної послуги
втручання в роботу
телекомунікаційних
Несплата
мереж
штрафу за
перевищення
Загроза
термінів
національній безпеці
усунення
держави
пошкодження
телекомунікацій
Збитки, завдані
ної мережі
операторам
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом

оператора

Рефайл
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Оператор-отримувач після
виконання заходів,
передбачених пунктом 17 цього
розділу, повідомляє базового
оператора та адміністратора
про початок перенесення
номера.

Пункт 19
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є операторомотримувачем, після
виконання заходів,
передбачених
пунктом 17 розділу
ІІ Порядку № 394,
повідомив базового
оператора та
адміністратора про
початок
перенесення номера

цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Адміністратор повідомляє
оператора-отримувача та
базового оператора про
готовність ЦБД для
обслуговування перенесеного
номера в мережі оператораотримувача або про відсутність
технічної можливості надання
ППН.

Пункт 20
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є
адміністратором,
повідомив
оператораотримувача та
базового оператора
про готовність ЦБД
для обслуговування

у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки
і оборони
плати за період
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці

перенесеного
номера в мережі
оператораотримувача або про
відсутність
технічної
можливості надання
ППН

телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Оператор-отримувач
повідомляє базового оператора
та абонента про конкретний
момент завершення
перенесення абонентського
номера у зручний для абонента
спосіб.

Пункт 21
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є операторомотримувачем,
повідомив базового
оператора та
абонента про
конкретний момент
завершення
перенесення
абонентського
номера у зручний
для абонента спосіб

політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки і оборони
плати за період
відсутності
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої

інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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До завершення перенесення
номера базовий оператор
зобов’язаний надавати
телекомунікаційні послуги
абоненту, який подав заяву про
перенесення номера,
недискримінаційно, за
встановленими показниками
якості, за тарифами і на умовах,
які були визначені договором
про надання
телекомунікаційних послуг із
цим абонентом.

Пункт 22
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам

3

До завершення
перенесення номера
суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є базовим
оператором, надає
телекомунікаційні
послуги абоненту,
який подав заяву
про перенесення
номера,
недискримінаційно,
за встановленими
показниками якості,
за тарифами і на
умовах, які були
визначені
договором про
надання
телекомунікаційних
послуг із цим
абонентом

ної мережі

телекомунікацій

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Перенесення абонентського
номера відбувається протягом 3
робочих днів у мережах
рухомого (мобільного) зв’язку
та протягом 7 робочих днів у
мережах фіксованого
телефонного зв’язку з моменту

Пункт 25
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
здійснив
перенесення
абонентського
номера протягом 3
робочих днів у

реєстрації заяви, за винятком
випадку, коли абонент вказує у
заяві пізніший строк
перенесення абонентського
номера (номерів), який не може
перевищувати 30 днів.

безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324

мережах рухомого
(мобільного) зв’язку
та/або протягом 7
робочих днів у
мережах
фіксованого
телефонного зв’язку
з моменту
реєстрації заяви, за
винятком випадку,
коли абонент вказав
у заяві пізніший
строк перенесення
абонентського
номера (номерів),
який не може
перевищувати 30
днів

Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Якщо перенесення
абонентського номера в мережі
фіксованого телефонного
зв’язку пов’язане з
необхідністю організації
оператором-отримувачем нової
абонентської лінії, строк
реалізації перенесення може
бути встановлений до 24
робочих днів з моменту
укладення договору з
оператором-отримувачем.

Пункт 26
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних за

3

Якщо перенесення
абонентського
номера в мережі
фіксованого
телефонного зв’язку
пов’язане з
необхідністю
організації
операторомотримувачем нової
абонентської лінії,
строк реалізації
перенесення не
перевищує 24
робочих днів з
моменту укладення
договору з
операторомотримувачем

правильності
застосування
тарифів

формування і
реалізацію
державної
політики у сферах
національної
безпеки і оборони

Нарахування
абонентної
плати за період
відсутності
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані

чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Час, протягом якого абонент не
буде отримувати
телекомунікаційні послуги за
номером, який переноситься, не
може перевищувати 3 годин.

Пункт 27
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави

2

Час, протягом якого
абонент не
отримував
телекомунікаційні
послуги за номером,
який переноситься,
не перевищував 3
годин

усунення
пошкодження
телекомунікацій
ної мережі

Збитки, завдані
операторам
телекомунікацій

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Оператор телекомунікацій
зобов’язаний надавати
абонентам ППН, крім випадків,
визначених пунктом 28 цього

Пункт 1,
підпункти 1 –
9 пункту 28
розділу ІІ
Порядку №

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується вимог
щодо відмови
абоненту у ППН

розділу.
Абоненту відмовляється у
ППН, якщо:
1) абонент отримує
телекомунікаційні послуги
знеособлено;
2) право користування
абонентським номером, на
перенесення якого подана
заява, належить іншій особі, або
якщо на підставах, визначених
законодавством, за цим
номером припинено надання
послуг абоненту, який заявляє
про бажання його перенести;
3) абонент, який бажає
перенести номер, під час
перенесення абонентського
номера подав заяву про
перенесення цього самого
абонентського номера іншому
оператору-отримувачу;
4) після останнього
перенесення абонентського
номера не минуло 30
календарних днів;
5) абонентом у заяві про
перенесення абонентського
номера зазначено неповні
та/або недостовірні дані;
6) оператор-отримувач не
здійснює діяльність в
населеному пункті, у якому

394

у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

встановленим
показникам

Матеріальна шкода,
заподіяна
споживачеві
телекомунікаційної
послуги

Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155

абонент планує отримувати
послуги з використанням
перенесеного абонентського
номера;
7) у зоні нумерації, в якій
знаходиться номер абонента,
що подав заяву на перенесення,
не забезпечується процедура
встановлення
внутрішньозонових з’єднань з
використанням семизначних
зонових номерів відповідно до
Плану переходу на
перспективну систему
нумерації телефонної мережі
загального користування
України, затвердженого
наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України
від 29 вересня 2008 року №
1200, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2008 року за №
1014/15705;
8) абонентський номер
обслуговується аналоговою
комутаційною станцією або
комутаційною станцією, яка не
забезпечує інформаційний
обмін з ЛБД, ЦБД, що
підтверджується
повідомленням адміністратора;
9) відсутня технічна можливість
організації нової абонентської
лінії оператором-отримувачем.

Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Взаєморозрахунки між
операторами телекомунікацій
під час обслуговування
абонентів з перенесеними
абонентськими номерами
здійснюються за послуги
пропуску трафіку відповідно до
договорів про взаємоз’єднання,
укладених між цими
операторами телекомунікацій.

Пункт 30
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки
і оборони
плати за період
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі

3

Взаєморозрахунки
між суб’єктом
ринку
телекомунікацій та
іншими
операторами
телекомунікацій під
час обслуговування
абонентів з
перенесеними
абонентськими
номерами
здійснюються за
послуги пропуску
трафіку відповідно
до договорів про
взаємоз’єднання,
укладених між цими
операторами
телекомунікацій

загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

24

Адміністратор забезпечує
безоплатний електронний
доступ НКРЗІ до інформації
про перенесені номери, зокрема
до статистичних даних, які
необхідні для аналізу процесу
надання ППН.

Пункт 31
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій,
який є
адміністратором,
забезпечує
безоплатний
електронний доступ
НКРЗІ до
інформації про
перенесені номери,
зокрема до
статистичних даних,
які необхідні для

61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

внаслідок
порушення
Правил № 155

структурним
підрозділам
Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення відповідальних за
правильності
формування і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній
безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається

аналізу процесу
надання ППН

телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл
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Оплата послуг адміністратора
встановлюється в
установленому законодавством
порядку на договірних засадах
та здійснюється:
оператором-отримувачем за
кожне перенесення
абонентського номера;
операторами телекомунікацій,
які використовують номерний
ресурс, за доступ до інформації
ЦБД з урахуванням кількості
задіяного номерного ресурсу та
собівартості утримання ЦБД;
іншими суб’єктами
господарювання, які
використовують дані про
абонентські номери у своїх
технологічних процесах.

Пункт 32
розділу ІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони

2

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується вимог
щодо оплати послуг
адміністратора

відсутності
Несанкціоноване
телекомунікацій втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом

Рефайл

26

Врегулювання спорів між
сторонами, які виникають під
час надання ППН, вирішуються
шляхом проведення
двосторонніх консультацій та
переговорів. Консультації та
переговори проводяться
уповноваженими
представниками сторін після
попереднього повідомлення
однієї зі сторін про ініціювання
проведення переговорів.
Якщо за результатами
переговорів з’ясовано, що
сторони спору не можуть дійти
згоди, позиції сторін
оформлюються протоколом
розбіжностей, після чого
заявник може подати письмове
звернення до НКРЗІ щодо
досудового вирішення спору
відповідно до законодавства.
Рішення НКРЗІ є обов’язковим
для виконання учасниками
спору. У разі прийняття НКРЗІ
рішення, яке не задовольняє
одну зі сторін, заінтересована
сторона має право звернутися
до суду.

Пункти 1, 2, 5
розділу ІІІ
Порядку №
394

Телеком
унікацій
на
мережа

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність
у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги
телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики
у сферах
Нарахування
національної
абонентної
плати за період безпеки і оборони
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
дотримується
порядку досудового
вирішення спорів
щодо надання
послуг з
перенесення
абонентських
номерів

цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці
телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

27

Структура і технічні
характеристики взаємодії
телекомунікаційних мереж у
процесі надання послуги із
перенесення абонентського
номера мають відповідати
вимогам законодавства щодо
побудови і функціонування
телекомунікаційної мережі
загального користування

Пункти 2.1 – 2.7 Телеком
розділу ІІ Наказу унікацій
Адміністрації
на
Держспецзв’язку мережа
№ 355

61.10 Діяльність
у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність
у
сфері
безпроводового
електрозв'язку
61.30 Діяльність

О2
О3
О5
О6

Невідповідність Моральна шкода,
показників
заподіяна
якості
споживачеві
телекомунікацій телекомунікаційної
них послуг
послуги
встановленим
показникам
Матеріальна шкода,
заподіяна
Порушення
споживачеві
цілісності і
телекомунікаційної
сталості
послуги

3

Суб’єкт ринку
телекомунікацій
виконує технічні
вимоги щодо
забезпечення
надання послуг із
перенесення
абонентських
номерів

України (далі - ТМЗК).
Здійснення викликів на
перенесені абонентські номери
забезпечується шляхом
використання ЛБД з метою
отримання відповідного номера
маршрутування та інформації,
необхідної для встановлення
з’єднань із зазначеними
абонентськими номерами.
Синхронізація інформації в
ЛБД, яка необхідна для надання
послуги перенесення
абонентського номера,
здійснюється з використанням
ЦБД.
Перенесення абонентських
номерів допускається між
мережами рухомого
(мобільного) зв’язку. У
мережах фіксованого зв’язку
перенесення абонентського
номера здійснюється в межах
однієї і тієї самої зони
нумерації телефонної мережі.
Маршрутизація і пропуск
трафіку у ТМЗК, формування,
обробка й передача
повідомлень у мережі СКС-7,
забезпечення надання
телекомунікаційних послуг
абонентам з перенесеним
абонентським номером
здійснюються:
у мережах фіксованого зв’язку

у сфері
супутникового
електрозв'язку
61.90 Інша
діяльність у
сфері
електрозв'язку

телекомунікацій
ної мережі
Ненадання
загального
телекомунікаційни
користування
х послуг
внаслідок
структурним
порушення
підрозділам
Правил № 155 Міноборони, СБУ,
МВС,
Розповсюдженн
Національної
я спаму
поліції, державних
органів,
Не забезпечення
відповідальних
за
правильності
формування
і
застосування
реалізацію
тарифів
державної
політики у сферах
Нарахування
національної
абонентної
безпеки
і оборони
плати за період
відсутності
телекомунікацій Несанкціоноване
втручання в роботу
ної послуги
телекомунікаційних
мереж
Несплата
штрафу за
Загроза
перевищення
національній безпеці
термінів
держави
усунення
пошкодження
Збитки, завдані
телекомунікацій
операторам
ної мережі
телекомунікацій
Порушення
цілісності і
сталості
телекомунікацій
ної мережі
загального
користування
внаслідок
порушення
Правил № 155
Порушення
Порядку № 324
Не забезпечення
таємниці

ТМЗК - за алгоритмами,
наведеними в технічній
специфікації «Network Aspects
(NA); High level network
architectures and solutions to
support number portability»
(ETSI TR 101 118);
у мережах рухомого
(мобільного) зв’язку ТМЗК - за
алгоритмами, наведеними в
технічній специфікації
«Підтримка перенесення
номера мобільного телефону;
Технічна реалізація» (3GPP TS
23.066), «Customised
Applications for Mobile network
Enhanced Logic. Technical
Specification» (3GPP TS 23.078),
«TIA/EIA Interim Standards Enhancements for Wireless
Number Portability» (TIA IS-756)
відповідно до ANSI TIA/EIA41-D, «Call Completion to a
Portable Number» (ANSI
T1.660);
в обох видах мереж - відповідно
до рекомендацій ITU-T і Групи
інженерних проблем Інтернету
(IETF).
Маршрутизація і порядок
пропуску трафіку під час
надання телекомунікаційних
послуг абонентам з
перенесеним абонентським
номером повинні забезпечувати
можливість передачі й
отримання викликів
міжнародного, міжміського,

телефонних
розмов, іншої
інформації, що
передається
телекомунікацій
ними мережами,
а також захисту
відомостей про
споживача,
отриманих під
час укладання
договору, надані
чи замовлені
ним послуги,
іншої
інформації з
обмеженим
доступом
Рефайл

місцевого телефонного зв’язку
та в мережах, у яких це
передбачено, обміну короткими
текстовими (SMS) і
мультимедійними (ММS)
повідомленнями.
Якщо мережа-ініціатор не має
власної ЛБД при наданні
телекомунікаційних послуг
абонентам з перенесеним
абонентським номером,
мережа-ініціатор повинна
забезпечити надання
зазначених послуг відповідно
до законодавства.
Обладнання ЛБД та ЦБД має
відповідати Правилам технічної
експлуатації електроустановок
підприємств електрозв’язку
України, затвердженим наказом
Міністерства зв’язку України
від 29 жовтня 1996 року № 232.

_____________________

