
Додаток до рішення  

НКЕК від __.05.2022 № _ 
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку 
 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

__.__.20__     м. Київ      № __ 

 

 

Про визнання такими, що втратили  

чинність, деяких рішень 

 

 

 

Відповідно до частин четвертої, шостої статті 14, пунктів 6, 8 розділу ІІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», пункту 9 розділу 

XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні 

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

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового 

зв’язку,  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність:  

Додаток до рішення НКЕК
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рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України  

від 19 серпня 2005 року № 53 «Про затвердження Ліцензійних умов користування 

радіочастотним ресурсом України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами); 

рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України  

від 01 червня 2007 року № 769 «Про затвердження Положення про державне 

регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального 

користування України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 червня 

2007 року за № 679/13946 (із змінами); 

рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України  

від 13 травня 2010 року № 217 «Про затвердження Порядку проведення експертизи 

при досудовому врегулюванні спору», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

14 липня 2010 року за № 525/17820 (із змінами); 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624 «Про затвердження 

Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та визнання 

таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 26.03.2009 № 1420», зареєстроване 

в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (із змінами); 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, від 27 грудня 2012 року № 684 «Про затвердження 

Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом 

України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких рішень НКРЗ», зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 22 січня 2013 року за № 175/22707 (із змінами);  

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, від 19 листопада 2019 року № 541 «Про затвердження 

Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій», зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2019 року за № 1309/34280; 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, від 09 червня 2020 року № 223 «Про затвердження 

Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, 
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що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 липня 2020 року за № 608/34891; 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, від 29 вересня 2020 року № 367 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2020 року  

за № 1151/35434. 

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством 

порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

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

 

 

Голова НКЕК                       Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 


