
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 318 

 

27.02.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про розгляд проекту Закону України  

«Про електронні комунікації»  

(реєстр. № 3014 від 05.02.2020), що надійшов  

від Секретаріату Кабінету Міністрів України  

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України «Про електронні 

комунікації» (реєстр. № 3014 від 05.02.2020), керуючись  частиною другою статті 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про 

електронні комунікації», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Секретаріату Кабінету 

Міністрів України та Мінцифри. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/ Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення Національної ради  

27.02.2020 № 318 

 

 

Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України «Про електронні комунікації» 

 

Національна рада в межах компетенції розглянула проект Закону України 

«Про електронні комунікації» (далі – проект Закону) та в цілому підтримує 

необхідність його прийняття. 

Разом з тим, деякі норми проекту Закону потребують доопрацювання. 

Так, у частині шостій статті 45 проекту Закону необхідно розширити 

перелік суб’єктів, що подають пропозиції для перегляду Плану розподілу і 

користування радіочастотним спектром в Україні, доповнивши його 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. 

Також, частиною другою статті 65 проекту Закону передбачається, що 

строк дії ліцензії (продовження строку її дії), виданої Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення, не може перевищувати строк 

закінчення застосування відповідної радіотехнології, визначеної Планом 

розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. 

Зазначене не узгоджується із частиною першою статті 36 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» відповідно до якої ліцензія на мовлення 

видається на строк, визначений Національною радою відповідно до заяви про 

видачу ліцензії, але не менш як для ефірного мовлення та багатопрограмного 

мовлення в багатоканальних телемережах – на 7 років. 

До того ж, є неприйнятним здійснення регулювання Законом України «Про 

електронні комунікації» питання строку дії ліцензій, які видаються для 

здійснення діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, що врегульовані 

Законом України «Про телебачення і радіомовлення». 

Визначені статтею 65 проекту Закону особливості користування 

радіочастотним спектром для потреб телебачення і радіомовлення потребують 

уточнення. Так, у частині третій статті 65 проекту Закону пропонуємо 

конкретизувати, що Порядок замовлення розрахунків визначається 

Національною радою. Також у зазначеній статті необхідно передбачити 

повноваження Національної ради щодо розробки умов використання та 

визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб 

телерадіомовлення. 

 


