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ВИСНОВОК 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО 

СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ`ЯЗКУ 

до проекту Закону України 

«Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою 

розвитку електронних комунікаційних мереж» (щодо забезпечення умов для 

розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж)», 

реєстраційний номер 7544-1 від 22.07.2022 

Проект Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних 

комунікаційних мереж» (щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення 

електронних комунікаційних мереж)», реєстраційний номер 7544-1 від 

22.07.2022 (далі - законопроект), розроблений, як зазначено у пояснювальній 

записці до нього, з метою упорядкування та створення доступних умов 

для доступу пересічних громадян до електронних комунікаційних послуг на 

територіях, де ведуться активні бойові дії. 

За результатами опрацювання вказаного законопроекту Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, в 

межах компетенції вирішила висловити позицію про недоцільність його 

прийняття у зв’язку із такими зауваженнями. 

1. Підпунктом 2 пункту 1 законопроекту пропонується внести зміни до 

статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» 

(далі – Закон про доступ), доповнивши її, зокрема, новою частиною 

дванадцятою такого змісту. 

«12. Всі оператори та/або постачальники електронних комунікаційних 

послуг зобов’язані щомісячно надавати Службі безпеки України, 

Антимонопольному комітету України та Державній службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації України відомості щодо свого кінцевого 

бенефіціарного власника та структури власності.». 

При цьому, звертаємо увагу, що обов’язок подання інформації та 

оновлення відомостей щодо свого кінцевого бенефіціарного власника 

передбачено, зокрема, законами України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним     шляхом,     фінансуванню     тероризму     та     фінансуванню 



розповсюдження зброї масового знищення» та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Враховуючи зазначене, встановлення додаткового обов’язку операторів 

та/або постачальників електронних комунікаційних послуг щодо щомісячного 

надання Службі безпеки України, Антимонопольному комітету України та 

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 

відомостей щодо свого кінцевого бенефіціарного власника та структури 

власності потребує додаткового обґрунтування. 

Крім того, зміни, які пропонується внести до статті 17 Закону про доступ 

шляхом доповнення її новою частиною одинадцятою в частині визначення на 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 60 днів після його 

припинення або скасування щомісячної вартості послуги з доступу до 

Інтернету та/або послуг з передачі даних та/або електронних комунікаційних 

послуг та/або послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет у розмірі 

не більше 10 гривень на місяць, потребують додаткового фінансово- 

економічного обґрунтування, яке наразі відсутнє у пояснювальній записці до 

законопроекту. 

Відсутність розрахунку вартості послуг з доступу може не забезпечити 

постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг 

відшкодування собівартості таких послуг. 

2. Підпунктом 2 пункту 1 законопроекту пропонується внести зміни до 

статті 17 Закону про доступ, доповнивши її, зокрема, новою частиною 

тринадцятою, яка передбачатиме обов’язок операторів та/або постачальників 

електронних комунікаційних послуг солідарно нести витрати з оплати 

плати за землю шляхом перерахування в рахунок компенсації власнику опори 

грошових коштів у розмірі плати за землю за місяць, яка розподіляється 

пропорційно всій кількості підвісів на кожній опорі. 

Прийняття зазначеної норми може призвести до збільшення тарифів на 

послуги для кінцевих користувачів послуг і матиме негативний вплив на 

жителів сільської місцевості, оскільки найбільш притаманним способом 

забезпечення доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості є підвіс 

оптичного кабелю на електричних опорах, що у, свою чергу, не сприятиме 

цифровізації населення та може призвести до обмежень в доступі до послуг 

охорони здоров’я, освіти, банківської системи тощо. 
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