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Пропозиції ІнАУ до ст. 119, 121,127 ЗП про електронні комунікації (№ 3014) 

 

Редакція ЗП 3014 (Текст, підписаний Головою 

Верховної Ради України 13.10.2020) 

Проект пропозицій до засідання Комітету ВРУ 

з питань цифрової трансформації 

Пропозиції та коментар ІнАУ 

 

 

Стаття 119. Захист інформації про кінцевого користувача та надані електронні комунікаційні послуги 

 

… 

2. Інформація про електронні комунікаційні 

послуги, отримані кінцевим користувачем, 

може надаватися у випадках і порядку, 

визначених законом, за наявності рішення суду. 

В інших випадках зазначена інформація може 

поширюватися лише за наявності попередньої 

згоди кінцевого користувача, вираженої у 

письмовій або будь-якій іншій формі, що дає 

змогу зробити висновок про факт надання ним 

згоди. 

… 

2. Інформація про електронні комунікаційні 

послуги, отримані кінцевим користувачем, 

може надаватися за наявності його попередньої 

згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій 

іншій формі, що дає змогу зробити висновок 

про факт надання такої згоди або у порядку та 

відповідно до вимог Конституції України та 

законів України.  

… 

2. Інформація про електронні комунікаційні 

послуги, отримані кінцевим користувачем, може 

надаватися у випадках і порядку, визначених 

законом, за наявності рішення суду. В інших 

випадках зазначена інформація може 

поширюватися лише за наявності попередньої 

згоди кінцевого користувача, вираженої у 

письмовій або будь-якій іншій формі, що дає 

змогу зробити висновок про факт надання ним 

згоди. 

Персональні дані користувача електронних 

комунікаційних послуг відповідно до ст. 162 

Кримінального процесуального кодексу 

України належать до охоронюваної законом 

таємниці, і можуть надаватися у випадках і 

порядку, визначених законом, за наявності 

рішення суду. 

 

Стаття 121. Умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках 

 

1. Доступ до інформації про споживача, факти 

надання електронних комунікаційних послуг, у 

тому числі до даних, що обробляються з метою 

передачі такої інформації в електронних 

комунікаційних мережах, здійснюється 

1. Доступ до інформації про споживача, факти 

надання електронних комунікаційних послуг, у 

тому числі до даних, що обробляються з метою 

передачі такої інформації в електронних 

комунікаційних мережах, здійснюється 

1. Доступ до інформації про споживача, факти 

надання електронних комунікаційних послуг, у 

тому числі до даних, що обробляються з метою 

передачі такої інформації в електронних 

комунікаційних мережах, здійснюється 
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виключно на підставі рішення суду, слідчого 

судді у випадках та поряду, передбачених 

законом. 

відповідно до вимог Конституції України та 

законів України, а в окремих випадках, які 

передбачені законом і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини доступ до 

інформації здійснюється у порядку, 

визначеному статтею 250 Кримінального 

процесуального кодексу України. 

виключно на підставі рішення суду, слідчого 

судді у випадках та поряду, передбачених 

законом. 

Втручання у приватне спілкування, а саме 

аудіо-, відеоконтроль особи, арешт, огляд і 

виїмка кореспонденції, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, 

зняття інформації з електронних 

інформаційних систем здійснюється у 

порядку, визначеному статтею 258 

Кримінального процесуального кодексу 

України виключно на підставі ухвали 

слідчого судді. 

Розгляд клопотань щодо проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії відповідно 

до ст. 247 Кримінального процесуального 

кодексу України здійснюється слідчим 

суддею апеляційного суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться 

орган досудового розслідування, а в 

кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень, віднесених до 

підсудності Вищого антикорупційного суду, - 

слідчим суддею Вищого антикорупційного 

суду. 

2. Зняття інформації з електронних 

комунікаційних мереж постачальників 

електронних комунікаційних послуг 

забезпечується єдиною системою технічних 

засобів, що використовується всіма 

уповноваженими законом органами, на умовах 

автономного доступу до інформації у порядку, 

визначеному законодавством. 

2. Зняття інформації з електронних 

комунікаційних мереж постачальників 

електронних комунікаційних послуг та/або 

мереж забезпечується єдиною системою 

технічних засобів, що використовується всіма 

уповноваженими законом органами, на умовах 

автономного доступу до інформації у порядку, 

визначеному законодавством. 

2. Зняття інформації з електронних 

комунікаційних мереж постачальників 

електронних комунікаційних послуг та/або 

мереж забезпечується єдиною системою 

технічних засобів, що використовується всіма 

уповноваженими законом органами, на умовах 

автономного доступу до інформації у порядку, 

визначеному законодавством законом. 
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Порядок створення, технічної підтримки, 

функціонування  такої системи визначаються 

законом. 
 

Коментар: На сьогодні закон чи інший 

нормативно-правовий акт, яким би 

встановлювались положення про створення 

такої системи, забезпечення її функціонування, 

права та обов’язки операторів, провайдерів 

телекомунікацій та правоохоронних органів, 

відсутні. Наразі, не відома і позиція усіх 

суб’єктів правоохоронних органів, які, відповідно 

до законодавства, мають право зняття 

інформації з телекомунікаційних 

мереж/інформаційних телекомунікаційних 

систем. 

Відтак, ідея щодо створення такої системи, 

створення відповідної законодавчої бази 

підтримується. Але, наразі, включення такого 

положення у Закон, вважаємо передчасним за 

наведеного обґрунтування та відсутності 

інформації щодо фінансових розрахунків про те, 

яка вартість побудови такої системи, в т.ч. 

можлива фінансова участь операторів, 

провайдерів телекомунікацій у фінансуванні, а 

також про умови такої участі. 

 

3. Постачальник електронних комунікаційних 

послуг та/або мереж повинен забезпечити 

можливість підключення технічних засобів, 

зазначених у частині другій цієї статті, в точці 

для такого доступу в електронній 

комунікаційній мережі, визначеній 

3. Постачальник електронних комунікаційних 

послуг та/або мереж забезпечує за власні 

кошти підключення до своїх електронних 

комунікаційних мереж (в точці технічно 

придатній для такого підключення) 

технічних засобів єдиної системи для 

3. Постачальник електронних комунікаційних 

послуг та/або мереж повинен забезпечити 

можливість підключення технічних засобів, 

зазначених у частині другій цієї статті, в точці 

для такого доступу в електронній 

комунікаційній мережі, визначеній 
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постачальником електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг. 

здійснення оперативно-розшукових та 

розвідувальних заходів, а також технічну 

підтримку та стале функціонування такої 

точки підключення, і у межах своїх 

повноважень сприяє проведенню 

оперативно-розшукових та розвідувальних 

заходів та недопущенню розголошення 

організаційних і тактичних прийомів їх 

проведення. Постачальник електронних 

комунікаційних послуг та/або мереж 

зобов’язаний забезпечити захист зазначеної 

точки підключення від несанкціонованого 

доступу. 

постачальником електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг. 

 

Коментар щодо підключення «за власні кошти»: 

Стаття 316 ЦКУ. Поняття права власності 

1. Правом власності є право особи на річ (майно), 

яке вона здійснює відповідно до закону за своєю 

волею, незалежно від волі інших осіб. 

Главою 13 ЦКУ, зокрема, ст.179, визначено, що 

гроші (грошові кошти) це є речі. 

Тобто, кошти – це власність. 

Стаття 41 Конституції - Кожен має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності…Ніхто не 

може бути протиправно позбавлений права 

власності. Право приватної власності є 

непорушним. 

Відтак, запропоноване зобов’язання держави 

до операторів, провайдерів телекомунікацій 

суперечать ст. 41 Конституції, ЦКУ, іншим 

законам України.  

Крім того, технічні засоби, про які йдеться, це 

саме засоби, які використовуються 

правоохоронними органами у випадках, 

встановлених законом для проведення 

відповідних дій. Тому, питання вибору таких 

технічних засобів, отримання технічних умов, 

фінансування інших процесів повинно 

здійснюватися саме за рахунок коштів 

правоохоронних органів. Інші відносини взаємодії 

допустимо, що можуть регулюватись 

відповідними договорами/угодами між 
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правоохоронними органами та операторами, 

провайдерами телекомунікацій відповідно до 

умов примірних договорів/угод. 

 

Стаття 127. Застосування адміністративно-господарських санкцій 

 

… 

4. Суми стягнених адміністративно-

господарських санкцій зараховуються до 

державного бюджету. 

 

… 

4. Адміністративно-господарські санкції у 

вигляді  вилучення доходу накладаються за 

рішенням суду за зверненням регуляторного 

органу. 

Адміністративно-господарські санкції, крім 

вилучення доходу, накладаються відповідним 

рішенням регуляторного органу на підставі 

актів, складених його посадовими особами. 

Рішення регуляторного органу про накладення 

штрафу надається для виконання шляхом 

надсилання реєстрованим поштовим 

відправленням або вручення під розписку чи 

доведення до відома в інший спосіб, який 

передбачає підтвердження вручення рішення. 

У разі, якщо вручити рішення регуляторного 

органу про накладення штрафу немає 

можливості, зокрема внаслідок відсутності 

фізичної особи – підприємця за останнім 

відомим місцем проживання (місцем 

реєстрації), відсутності посадових осіб чи 

уповноважених представників постачальника 

електронних комунікаційних мереж та/або 

послуг, загального користувача 

радіочастотного спектра за відповідною 

юридичною адресою, рішення регуляторного 

органу про накладення штрафу вважається 

… 

4. Адміністративно-господарські санкції у 

вигляді  вилучення доходу накладаються за 

рішенням суду за зверненням регуляторного 

органу. 

Адміністративно-господарські санкції, крім 

вилучення доходу, накладаються відповідним 

рішенням регуляторного органу на підставі актів, 

складених його посадовими особами. 

Рішення регуляторного органу про накладення 

штрафу надається для виконання шляхом 

надсилання реєстрованим поштовим 

відправленням або вручення під розписку чи 

доведення до відома в інший спосіб, який 

передбачає підтвердження вручення рішення. 

У разі, якщо вручити рішення регуляторного 

органу про накладення штрафу немає 

можливості, зокрема внаслідок відсутності 

фізичної особи – підприємця за останнім відомим 

місцем проживання (місцем реєстрації), 

відсутності посадових осіб чи уповноважених 

представників постачальника електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг, загального 

користувача радіочастотного спектра за 

відповідною юридичною адресою, рішення 

регуляторного органу про накладення штрафу 

вважається таким, що вручене постачальнику 



Додаток до вих. ІНАУ від 07.12.2020 № 141 

 

таким, що вручене постачальнику електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг, 

загальному користувачу радіочастотного 

спектра, через десять днів з дня оприлюднення 

інформації про прийняте рішення на офіційній 

сторінці регуляторного органу в мережі 

Інтернет. 

Постачальник електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг, загальний користувач 

радіочастотного спектра, на якого накладено 

штраф за рішенням регуляторного органу, 

сплачує його у місячний строк з дня одержання 

рішення регуляторного органу про накладення 

штрафу. 

Протягом п'яти робочих днів з дня сплати 

штрафу постачальник електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг, загальний 

користувач радіочастотного спектра, 

зобов'язаний надіслати до регуляторного 

органу документи, що підтверджують сплату 

штрафу. 

Суми стягнених адміністративно-

господарських санкцій зараховуються до 

державного бюджету. 

 

електронних комунікаційних мереж та/або 

послуг, загальному користувачу радіочастотного 

спектра, через десять днів з дня оприлюднення 

тексту рішення (витягу з нього за вилученням 

інформації з обмеженим доступом, а також 

визначеної регуляторним органом інформації, 

розголошення якої може завдати шкоди 

інтересам інших осіб) на офіційній сторінці 

регуляторного органу в мережі Інтернет. 

Постачальник електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг, загальний користувач 

радіочастотного спектра, на якого накладено 

штраф за рішенням регуляторного органу, 

сплачує його у місячний строк з дня одержання 

рішення регуляторного органу про накладення 

штрафу. 

Протягом п'яти робочих днів з дня сплати 

штрафу постачальник електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг, загальний 

користувач радіочастотного спектра, 

зобов'язаний надіслати до регуляторного органу 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Суми стягнених адміністративно-господарських 

санкцій зараховуються до державного бюджету. 

 

Коментар: запропонована редакція не 

забезпечує отримання  рішення чи витягу з нього 

постачальнику, а, відтак, не забезпечує права у 

такому випадку оскаржити рішення 

регулятора. 

 

 


