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На № 58 від 23.03.2021

Голові правління Інтернет
Асоціації України
Пятнікову А.В.
вул. О. Гончара, буд. 15/3,
оф. 22, м. Київ, 04053

Шановний Анатолію Вікторовичу!
 
На лист Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ) від 23.03.2021 № 58 стосовно

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій інформуємо наступне.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Звертаємо увагу, що згідно із статтею 42 Закону України «Про телекомунікації»
(далі – Закон) здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання до НКРЗІ
повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також без
подання повідомлення про зміну відомостей, що зазначаються у реєстрі операторів,
провайдерів телекомунікацій забороняється.

Враховуючи викладене, звертаємося з проханням за можливості ще раз
додатково роз’яснити вимоги законодавства про телекомунікації суб‘єктам
господарювання, які з тих чи інших причин, зокрема через різні трактування
визначення діяльності в сфері телекомунікацій, не направили до НКРЗІ у
встановлений Законом України від 18.09.2019 № 102-IX «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню» термін повідомлення про початок
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, і, відповідно, не були включені до
реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – Реєстр).

Так, замість видів діяльності, які зазначали суб’єкти господарювання в
попередньому Реєстрі, в діючому Реєстрі зазначаються види телекомунікаційних
послуг з конкретним їх описом та територією здійснення діяльності згідно КОАТУУ.
Зокрема,  телекомунікаційні послуги, які надаються суб’єктами господарювання, а не
види діяльності, є критерієм необхідності подання повідомлення  про початок
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій згідно із статтею 42 Закону або
повідомлення про зміну відомостей, що зазначаються у Реєстрі. Орієнтовний перелік
видів телекомунікаційних послуг затверджено рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610,



яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2020 за № 11/34294, та
 розміщено на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

Відповідальність за порушення умов і правил, що регламентують діяльність у
сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України,
передбачену ліцензіями, дозволами, повідомленням про початок здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій, передбачена статтею 145 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

З метою уникнення заходів адміністративного впливу до суб’єктів
господарювання, які не визначились щодо віднесення видів їх діяльності до
телекомунікаційних послуг, що ними надаються, пропонуємо до 01.05.2021 надати
повідомлення згідно із статтею 42 Закону до НКРЗІ. Роз’яснення щодо заповнення
повідомлення та приклади заповнення містяться на офіційному веб-сайті НКРЗІ у
розділі «Роз’яснення щодо заповнення Повідомлення суб’єкта господарювання, який
здійснює діяльність у сфері телекомунікацій». Також, з метою отримання додаткових
роз’яснень та консультацій надаємо контакти відповідного структурного підрозділу
НКРЗІ:

Відділ реєстрації Департаменту ліцензування НКРЗІ
Поштова адреса НКРЗІ: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.
Місцезнаходження відділу: м. Київ, вул. Солом`янська, 3
Телефон відділу: (044) 202 00 59, 202 00 30
В період карантину відділ працює в дистанційному режимі, телефони на час

дистанційної роботи: +380 99 105 69 07;  +380 63 469 78 27.
 

 
З повагою

 
Член Національної комісії,
що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації                                         Володимир ГРЕСЬКО
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