
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1214 

 

08.09.2010                                                       м. Київ                                           Протокол № 19 

 

Про погодження проекту Закону України „Про  внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення 

умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг)” 

 

 

Розглянувши  проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо спрощення умов доступу на ринок 

телекомунікаційних послуг)”, керуючись пунктом 2 статті 24 Закону України 

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” 

Національна рада  

 

вирішила: 

1. Погодити проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо спрощення умов доступу на ринок 

телекомунікаційних послуг)” із зауваженнями (додаються). 

2. Направити рішення Національної ради та зауваження до проекту Закону 

до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Головатенко. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/   В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/   Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

08.09.2010 № 1214 

 

Зауваження до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо спрощення умов доступу на ринок 

телекомунікаційних послуг)” (реєстраційний номер 7031 від 12.08.2010) 

 

1. У частині 6 запропонованої редакції законопроекту пункт 3 статті 

44 необхідно доповнити та викласти в такій редакції: 

„Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови та 

порядок контролю за їх додержанням встановлюються НКРЗ відповідно до 

цього Закону”. 

2. У частині 9 запропонованої редакції законопроекту пункт 2 частини 

другої статті 66 Закону України «Про телекомунікації», а саме: «Державному 

регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів 

підлягають: 2) тарифи на надання в користування каналів електрозв'язку 

операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище 

на ринку цих послуг» не можна вилучати, оскільки це надасть змогу суб’єктам 

господарювання, які займають монопольне становище самостійно та 

необґрунтовано визначати та завищувати тарифи на надання в користування 

каналів електрозв'язку без втручання держави. 
 

 

 

Заступник начальника юридичного управління   /підпис/ О. Шосталь 

 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку      /підпис/  Т. Мироненко 

 


