
Додаток до Вих. ІнАУ № 48/1-2 від 30.05.2022 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності 

власників (володільців) інфраструктури об’єктів доступу)» 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  

(Відомості Верховної Ради Української УРСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) 

Відсутня Стаття 148⁶. Порушення законодавства про доступ до інфраструктури 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для 

розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою 

надання електронних комунікаційних послуг  
 

Недотримання строків із забезпечення доступу до інфраструктури 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для 

розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою 

надання електронних комунікаційних послуг чи вчинення інших дій 

з ухилення від укладання договору з доступу до інфраструктури 

об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для 

забезпечення можливості надання електронних комунікаційних 

послуг і отримання таких послуг користувачами, - 

       тягне за собою накладення штрафу на посадових та фізичних осіб 

- суб'єктів господарської діяльності в розмірі від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною 

першою цієї статті, - 

      тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фізичних 

осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від трьохсот до 

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 



Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

 

       Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями 

законодавства про телекомунікації, поштовий зв’язок та 

радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148ˡ - 148⁵ і 188⁷). 

 

      Від імені національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, розглядати 

справи про адміністративні правопорушення та накладати 

адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та 

уповноважені комісією посадові особи. 

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства про електронні 

комунікації, поштовий зв’язок та радіочастотний спектр (статті 144, 145, 

147, 148ˡ - 148⁶ і 188⁷). 

      Від імені Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку, розглядати справи про 

адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення 

мають право голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові 

особи. 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

    У справах про адміністративні правопорушення, що 

розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього 

Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

… 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації (статті 144-148⁵, 164 (у частині, 

що стосується порушення порядку провадження господарської 

діяльності в галузі зв’язку), 188⁷; 

… 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

    У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються 

органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

… 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку (статті 144-148⁶, 164 (у частині, що стосується 

порушення порядку провадження господарської діяльності у сфері 

електронних комунікацій та радіочастотного спектра), 188⁷; 

… 

 


