
 
 

вул. Солом’янська, 3, оф.808, м. Київ, 03110, Україна, тел/факс 248 9171, 248 9175 

www.telas.kiev.ua e-mail: astelas@ukrpack.net 

 
вих. № 39/22 від 18 червня  2022 року 

Голові Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку   

Животовському О.М. 
 

Щодо проектів постанов НКЕК 
 

Шановний Олександре Миколайовичу! 
 

Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» (далі – Асоціація 

«Телас»), що об’єднує провідних операторів електронних комунікацій України, 

висловлює Вам свою щиру повагу та звертається з наступним. 

Експертами Асоціації «Телас» було уважно опрацьовано проекти 

постанов НКЕК «Про затвердження форм розпорядчих документів 

регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо державного 

нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів порушень 

законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які 

зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень», який було 

схвалено рішенням НКЕК від 18.05.2022 № 49, та «Про затвердження форм 

актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо 

додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний 

спектр», який було схвалено  рішенням НКЕК від 18.05.2022 № 50, (далі – 

Проекти постанов), що були розміщені на веб-сайті з метою отримання 

пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб. 

 

За результатами розгляду проекту постанови НКЕК «Про затвердження 

форм розпорядчих документів регуляторного органу та його 

уповноважених посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), 

граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про 

електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в 

приписі про усунення виявлених порушень», зазначаємо наступне: 

 

1. Запропоновані проектом форми передбачають постановлення конкретної 

дати (терміну), до якої має бути усунено порушення, а також постановлення 

конкретної дати (терміну), до якої має бути надана інформація про усунення 
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порушень. Такий підхід не узгоджується з нормами ЗУ «Про електронні 

комунікації». 

Частина перша ст. 14 Закону України «Про електроні комунікації» 

передбачає, що у приписі зазначається строк усунення виявлених порушень 

відповідно до граничних строків усунення певних типів порушень законодавства 

про електронні комунікації та радіочастотний спектр, встановлених регуляторним 

органом. 

Відповідно до ст. 251 Цивільного кодексу України строком є певний 

період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. 

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка 

має юридичне значення. 

Відповідно до ст. 252 Цивільного кодексу України строк визначається 

роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається 

календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.  

Пропонуємо в проекті форми припису та проекті форми граничних строків 

усунення порушень законодавства замість терміну передбачити встановлення 

строку, а також визначити, що перебіг такого строку починається з моменту 

отримання припису постачальником послуг. 

 

2. У додатку з Граничними строками усунення певних типів порушень 

законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які 

зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, пропонуємо 

встановити наступні терміни: 

Пункт 10 – до 3 місяців. 

Пункт 17 – до 3 місяців. 

Пункт 21 – до 3 місяців. 

 

3. Потребує додаткового обговорення та надання роз’яснень 

обґрунтування запропонованих НКЕК термінів усунення певних типів 

порушень законодавства. 

 

За результатами розгляду проекту постанови НКЕК «Про затвердження 

форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо 

додержання вимог законодавства про електронні комунікації та 

радіочастотний спектр» Експертною Радою Асоціації «Телас», надаємо 

пропозиції та зауваження, які у вигляді порівняльної таблиці додаються до 

цього листа. 

 

Просимо врахувати пропозиції та зауваження Асоціації «Телас» під 

час доопрацювання проектів постанов НКЕК «Про затвердження форм 

розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених 

посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків 

усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та 

радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених 

порушень» та «Про затвердження форм актів, що складаються за результатами 

позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства про електронні 



комунікації та радіочастотний спектр», та з метою більш детального 

обговорення питань, що виникли під час опрацювання Проектів постанов, 

спланувати та провести робочу нараду з підведення підсумків 

громадського обговорення за участі їх розробників та представників 

Асоціації. 

 

Додаток №1: Порівняльна таблиця пропозицій та зауважень Асоціації 

«Телас» до проекту постанови НКЕК «Про затвердження форм актів, що 

складаються за результатами позапланової перевірки щодо додержання вимог 

законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр» на 

5 аркушах в 1 примірнику. 

 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.  

 

З повагою, 

Голова Ради Української асоціації 

операторів зв’язку «Телас»      Л.М. Ошеров 

 


