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На ваш лист від 05.01.2022 № 02/3 щодо надання інформації, що надійшов
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації (далі – НКРЗІ), в межах компетенції, повідомляємо. 

Щодо питання: «В якому порядку та за якою/якими формою/формами
подавати повідомлення про внесення інформації до реєстру з 01.01.2022 та з
01.07.2022? До якого державного органу, в якому порядку та за якою/якими
формою/формами подавати повідомлення про початок здійснення діяльності у
сфері електронних комунікацій з 01.01.2022?»

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про електронні
комунікації» (далі – Закон), суб’єкти господарювання, які мають намір
здійснювати господарську діяльність як постачальники електронних
комунікаційних мереж та/або послуг, повинні протягом місяця від початку
такої діяльності надіслати до регуляторного органу повідомлення про
початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій.

В НКРЗІ відсутні повноваження щодо надання адміністративних послуг
визначених Законом, зокрема, щодо внесення відомостей до реєстру
постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

На даний час питання надання адміністративних послуг у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра планується вирішити з
впровадженням Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку», який був прийнятий Верховною
Радою України 16.12.2021, але ще не набрав чинності в установленому
порядку.

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра будуть розміщені,
зокрема, на веб-сайті суб’єкта надання цих адміністративних послуг після їх
затвердження в порядку встановленому Законом України «Про адміністративні
послуги».



 
Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7 Прикінцевих та

перехідних положень Закону, суб’єкти господарювання, інформація про яких
внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на день набрання
чинності цим Законом, вважаються такими, що подали повідомлення про
початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до
цього Закону. У разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі, вимогам
статті 16 цього Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом шести
місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо
таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.

Щодо питання: «Чи необхідно, у зв’язку з набуттям чинності Законом,
вносити зміни до договорів про надання телекомунікаційних послуг, з
01.01.2022 року? Чи відповідатимуть Закону дії суб’єктів господарювання
щодо внесення змін до договорів про надання телекомунікаційних послуг після
затвердження правил надання та отримання електронних комунікаційних
послуг?»

Згідно з частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, зміна
або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не
встановлено договором або законом. 

Статтею 5 Закону визначено, що Кабінет Міністрів України, зокрема,
затверджує правила надання та отримання електронних комунікаційних
послуг.

Враховуючи наведене, договори про надання електронних комунікаційних
послуг мають відповідати Закону та встановленим Урядом правилам надання
та отримання електронних комунікаційних послуг, іншим
нормативно-правовим актам з порушених питань.

Щодо питання: «Яке міністерство, відомство, установу тощо визначено
станом на 01.01.2022 центральним органом виконавчої влади у сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра?»

Зазначене питання не відноситься до компетенції НКРЗІ.
Щодо питання: «У якому порядку та до якого державного органу

повинні звертатись суб’єкти господарювання для отримання, продовження
строків дії ліцензій, дозволів тощо з 01.01.2022?»

 Суб’єкти господарювання для отримання, продовження строків дії 
ліцензій  на користування  радіочастотним  спектром,  дозволів   на
користування ресурсом нумерації повинні звертатися до регуляторного
органу - постійно діючого центрального органу виконавчої влади із
спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку, як це визначено Законом.

Крім того, на зазначене питання в повному обсязі надана відповідь на
сторінці першій цього листа. 

Щодо питання: «Чи має НКРЗІ право та повноваження здійснення
державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах
електронних комунікації, радіочастотного спектра з 01.01.2022?»
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Відповідно до частини першої статті 10 Закону, регуляторний орган

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про
електронні комунікації та радіочастотний спектр постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, загальними користувачами
радіочастотного спектра, а також особами, що здійснюють постачання
електронних комунікаційних мереж та/або послуг без подання повідомлення
про початок такої діяльності та/або користування радіочастотним спектром без
отримання ліцензії та/або без визначеного законодавством присвоєння
радіочастоти.

В НКРЗІ відсутні повноваження щодо здійснення державного нагляду
(контролю) за додержанням законодавства про електронні комунікації та
радіочастотний спектр.

Щодо питання: «Який саме документ і ким виданий повинен мати
постачальник електронних комунікаційних послуг/мереж з 01.01.2022
відповідно до частини першої статті 36 Закону?Який документ
підтверджує відповідність технічних засобів технічним вимогам та/або
технічним регламентам відповідно до Закону України «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності» з 01.01.2022?»

Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355, розроблений на основі
Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014
р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок
радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС, встановлює вимоги до
радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні
незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання
дистанційним способом.

Статтями 64 та 65 Закону визначені умови введення радіообладнання та
випромінювальних пристроїв в обіг на території України та умови
застосування радіообладнання на території України. 

Також, частиною першою статті 36 Закону визначено, зокрема, що
технічні засоби електронних комунікацій та кінцеве (термінальне) обладнання
повинні мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про
відповідність. 

При цьому, частина друга цієї статті передбачає, що оцінка відповідності
технічних засобів електронних комунікацій та кінцевого (термінального)
обладнання здійснюється відповідно до Закону України «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням вимог цього Закону. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності»: 

документ про відповідність – це декларація (в тому числі декларація про
відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат
відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання
заданих вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;
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орган з оцінки відповідності – це орган (підприємство, установа,
організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки
відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та
інспектування; 

орган, що призначає, – це центральний орган виконавчої влади, що
призначає органи з оцінки відповідності, розширює чи скорочує сферу їх
призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також
забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності; 

призначення – надання органом, що призначає, органу з оцінки
відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. 

Частиною першою статті 7 Закону України «Про технічні регламенти та
оцінку відповідності» до повноважень центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання віднесено,
зокрема: призначення органів з оцінки відповідності, а також формування та
ведення бази даних про технічні регламенти і реєстр призначених органів і
визнаних незалежних організацій. 

У свою чергу, відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство
економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.08.2014 № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
17.02.2021 № 124), Мінекономіки є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізує
державну політику у сфері технічного регулювання та стандартизації.
 
 
В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації                           Андрій СЕМЕНЧЕНКО
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