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Додаток до листа ТелПУ  

від 04.10.2021 №2626 

 

Зауваження та пропозиції  

Асоціації «Телекомунікаційна палата України» до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо захисту інтересів держави та 

користувачів електронних комунікаційних послуг» 

 

Текст законопроекту до обговорення Текст зі змінами запропонованими 

Асоціацією 

Коментарі Асоціації 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» 

щодо захисту інтересів держави та 

користувачів електронних 

комунікаційних послуг 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» 

щодо захисту інтересів держави та 

користувачів електронних 

комунікаційних послуг 

 

 

Верховна Рада України 

постановляє: 

I. Внести до Закону України «Про 

електронні комунікації» від 16.12.2020 № 

1089-IX такі зміни: 

1. У статті 2: 

частину першу доповнити 

пунктами 41, 71, 571 та 1061 такого змісту: 

«41) автоматизована інформаційна 

система обліку міжнародних 

…  
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ідентифікаторів – система збирання, 

накопичення, захисту, обліку, обробки,  

використання даних щодо міжнародних 

ідентифікаторів, що дає змогу  

здійснювати заходи щодо запобігання 

використанню на електронних 

комунікаційних мережах мобільного 

зв’язку контрафактного, ввезеного з 

порушенням митних правил, викраденого 

та забороненого для ввезення та 

застосування в Україні кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку;»; 

«71) обмеження доступу кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку – застосування постачальниками 

електронних комунікаційних послуг 

програмно-технічних засобів з метою 

заборони доступу кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку до своїх електронних 

комунікаційних мереж;»; 

…  

«571) міжнародний ідентифікатор 

(ІМЕІ) – унікальний ідентифікатор 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку, який присвоюється 

виробником цього обладнання, 

відповідно до міжнародних стандартів, і 

містить в собі код розподілу типів (TAC), 

…  
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що ідентифікує конкретну модель 

термінального обладнання;»; 

«1061) реєстр ідентифікаторів – 

інформаційний ресурс, що містить 

актуальні відомості з автоматизованої 

інформаційної системи обліку 

міжнародних ідентифікаторів щодо 

переліку міжнародних ідентифікаторів та 

їх статусів (дозволений, тимчасово 

дозволений, а також заборонений до 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку);»; 

…  

доповнити статтю новим абзацом 

такого змісту: 

«Терміни: «недолік» у цьому 

Законі вживається у значенні, 

визначеному в Законі України «Про 

захист прав споживачів»;  «введення в 

обіг» у цьому Законі вживається у 

значенні, визначеному в Законі України 

«Про відповідальність за шкоду, завдану 

внаслідок дефекту в продукції»; 

«контрафактний» та «особисті речі» у 

цьому Законі вживаються у значенні, 

визначеному в Митному кодексі 

України.». 

…  

2. Частину третю статті 18 

доповнити пунктом 14 такого змісту: 

…  
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«14) обмежувати доступ кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку відповідно до статті 651 цього 

Закону».   

3. У статті 45: 

Доповнити частину першу пунктом 

9 такого змісту: 

«9) вести реєстр ідентифікаторів та 

забезпечувати його функціонування»; 

пункти 9 та 10 вважати відповідно 

пунктами 10 та 11. 

Доповнити частиною п’ятою 

такого змісту: 

«5. Державне підприємство, що 

перебуває у сфері управління 

регуляторного органу є держателем 

(розпорядником) автоматизованої 

інформаційної системи обліку 

міжнародних ідентифікаторів. 

Створення та функціонування 

автоматизованої інформаційної системи 

обліку міжнародних ідентифікаторів 

забезпечує державне підприємство, що 

перебуває у сфері управління 

регуляторного органу.  

Під час створення автоматизованої 

інформаційної системи обліку 

…  
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міжнародних ідентифікаторів 

забезпечується сумісність і взаємодія з 

іншими інформаційними системами та 

мережами, що складають інформаційний 

ресурс держави.». 

4. Доповнити Закон статтею 651 

такого змісту: 

«Стаття 651. Особливості введення 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку в обіг на території 

України та умови його застосування 

1. Введення кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку в обіг та умови його застосування 

на території України, а також права 

кінцевого користувача регулюються цим 

Законом та Законом України «Про захист 

прав споживачів». 

Додатковою умовою застосування 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку є наявність 

міжнародного ідентифікатора такого 

обладнання у реєстрі ідентифікаторів зі 

статусом дозволеного, тимчасово 

дозволеного до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку. 

…  

2. Кінцеве (термінальне) 

обладнання мобільного зв’язку 
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вважається таким, що має недолік, у разі 

якщо його міжнародний ідентифікатор не 

відповідає структурі та принципу 

розподілу міжнародних ідентифікаторів, 

визначених регуляторним органом 

відповідно до стандартів Європейського 

інституту телекомунікаційних стандартів 

(ETSI). 

Порядок введення кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку в обіг на території України та 

зміни статусу міжнародного 

ідентифікатора кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку встановлюється регуляторним 

органом. 

Контроль за дотриманням умов 

введення кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку в обіг на 

території України та умов його 

застосування забезпечують органи  

ринкового нагляду та державного нагляду 

(контролю) відповідно до своїх 

повноважень. 

Доступ до реєстру ідентифікаторів 

забезпечується державним 

підприємством, що перебуває у сфері 

управління регуляторного органу на 

безоплатній основі. 

 

 

 

 

 

 

Порядок введення кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку в обіг на території України, 

визначення та зміни статусу 

міжнародного ідентифікатора кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку встановлюється регуляторним 

органом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцільно доповнити норму  та уточнити, 

щоб було чітко встановлено та не було 

суперечок, що перший статус (до його 

зміни) також визначається в порядку, 

встановленому регулятором. 
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3. Міжнародні ідентифікатори в 

реєстрі ідентифікаторів набувають 

статусу дозволеного, тимчасово 

дозволеного, а також забороненого до 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку, шляхом автоматизованого 

порівняння та співставлення в 

автоматизованій інформаційній системі 

обліку міжнародних ідентифікаторів 

інформації, наданої у спосіб 

електронного обміну інформацією від: 

1) Митного органу (з метою 

отримання повідомлення про проведення 

митного оформлення поставки кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку) щодо відповідних митних 

декларацій із зазначенням номеру і дати 

митної декларації, коду товару 

(УКТЗЕД), загальної кількості товару, 

опису товару (найменування та його 

кількості); 

2) виробників, імпортерів та інших 

суб’єктів господарювання (з метою 

внесення міжнародних ідентифікаторів зі 

статусом дозволеного до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку після проведення 

митного оформлення) щодо переліку 

міжнародних ідентифікаторів кінцевого 

…  
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(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку із зазначенням номера митної 

декларації; 

3) кінцевих користувачів послуг у 

разі ввезення на територію України 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку як особистих речей (з 

метою зміни статусу тимчасового на 

статус дозволеного до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку; 

4) Національної поліції щодо 

викраденого кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку (з метою 

зміни статусу на заборонений до 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку) щодо міжнародних 

ідентифікаторів такого обладнання 

(засобами єдиної інформаційної системи 

Міністерства внутрішніх справ); 

5) постачальників електронних 

комунікаційних послуг мобільного 

зв’язку (з метою повідомлення про 

реєстрацію (активацію) кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку у своїй електронній 

комунікаційній мережі) щодо переліку 

міжнародних ідентифікаторів, у тому 

числі тих, що належать кінцевому 
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(термінальному) обладнанню мобільного 

зв’язку кінцевих користувачів послуг, які 

тимчасово перебувають на території 

України. 

4. Кабінетом Міністрів України 

затверджується Положення про 

автоматизовану інформаційну систему 

обліку міжнародних ідентифікаторів у 

якому визначаються вимоги до ведення 

автоматизованої інформаційної системи 

обліку міжнародних ідентифікаторів та її 

взаємодії (інтеграції) з: органами 

державної влади, постачальниками 

електронних комунікаційних послуг 

мобільного зв’язку, виробниками, 

імпортерами та іншими суб’єктами 

господарювання, користувачами 

електронних комунікаційних послуг 

мобільного зв’язку, формат даних 

електронного обміну інформацією та 

строки її надання. 

Внесення виробниками, 

імпортерами та іншими суб’єктами 

господарювання міжнародних 

ідентифікаторів до реєстру 

ідентифікаторів зі статусом дозволеного 

до застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку виконується державним 

підприємством, що перебуває у сфері 

4. Кабінетом Міністрів України 

затверджується Положення про 

автоматизовану інформаційну систему 

обліку міжнародних ідентифікаторів у 

якому визначаються вимоги до ведення 

автоматизованої інформаційної системи 

обліку міжнародних ідентифікаторів та її 

взаємодії (інтеграції) з: органами 

державної влади, постачальниками 

електронних комунікаційних послуг 

мобільного зв’язку, виробниками, 

імпортерами та іншими суб’єктами 

господарювання, користувачами 

електронних комунікаційних послуг 

мобільного зв’язку, формат даних 

електронного обміну інформацією та 

строки її надання, інші вимоги (за 

потреби).  

 

 

 

Зараз важко заздалегідь 

передбачити усе, що має бути у такому 

порядку. Доцільно додати уточнення 

щодо можливості передбачити у Порядку 

і інші вимоги, щоб попередити ситуацію, 

коли у Порядок необхідно буде додати 

певні положення, а суб’єкти, які захочуть 

заблокувати процес, будуть апелювати до 

того, що Закон передбачає виключний 

перелік того, що Кабінет Міністрів 

України може зазначити у своєму 

порядку. 
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управління регуляторного органу на 

платній основі. 

5. Постачальники електронних 

комунікаційних послуг мобільного 

зв’язку: 

1) забезпечують взаємодію в 

режимі он-лайн з автоматизованою 

інформаційною системою обліку 

міжнародних ідентифікаторів; 

…  

2) при реєстрації кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку в електронній комунікаційній 

мережі мобільного зв’язку перевіряють 

на наявність міжнародного 

ідентифікатора цього обладнання у 

реєстрі ідентифікаторів, зі статусом 

дозволеного або тимчасово дозволеного 

для застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку; 

2) при реєстрації кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку в електронній комунікаційній 

мережі мобільного зв’язку перевіряють 

на наявність міжнародного 

ідентифікатора цього обладнання у 

реєстрі ідентифікаторів, зі статусом 

дозволеного, тимчасово дозволеного, або 

забороненого для застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку; 

Для реалізації обмеження, передбаченого 

п. 4, система, очевидно, також має 

перевірити статус забороненого в 

центральному реєстрі ідентифікатора. 

3) інформують кінцевого 

користувача послуг про статус 

міжнародних ідентифікаторів їх 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку в реєстрі 

ідентифікаторів, при першому 

підключенні їх кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку до 

електронної комунікаційної мережі 

у порядку встановленому 

регуляторним органом інформують 

кінцевого користувача послуг про статус 

міжнародних ідентифікаторів їх 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку в реєстрі 

ідентифікаторів, при першому 

підключенні їх кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку до 

Пропонуємо уточнити з метою 

подальшого встановлення строків та 

способу такого інформування. 
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мобільного зв’язку та при зміні статусу 

міжнародного ідентифікатора їх 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку в реєстрі 

ідентифікаторів,; 

 

електронної комунікаційної мережі 

мобільного зв’язку та при зміні статусу 

міжнародного ідентифікатора їх 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку в реєстрі 

ідентифікаторів,; 

відсутній 

 

3-1) у порядку, встановленому 

регуляторним органом, інформують 

кінцевого користувача послуг про 

відсутність міжнародних 

ідентифікаторів їх кінцевого 

(термінального) обладнання 

мобільного зв’язку в реєстрі 

ідентифікаторів, а також про факт 

порушення унікальності міжнародного 

ідентифікатора (дублювання), при 

першому підключенні їх кінцевого 

(термінального) обладнання 

мобільного зв’язку до електронної 

комунікаційної мережі мобільного 

зв’язку. 

Пропонуємо доповнити новим 

підпунктом, адже можуть бути випадки, 

коли у IMEI не буде статусу. Наприклад, 

купівля мобільного телефону, який 

імпортер не вніс в базу, і він до цього не 

реєструвався в мережах операторів 

(УДЦР про такий код не знає, щоб йому 

присвоїти якийсь статус); 

Також, абонентам має повідомлятися про 

те, що IMEI клонований, аби він мав 

право від такого терміналу одразу 

відмовитися, так як є ризик припинення 

його роботи з 2025 року. 

4) обмежують у порядку, 

встановленому Правилами надання та 

отримання електронних комунікаційних 

послуг, роботу кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку у разі, якщо 

міжнародні ідентифікатори такого 

…  
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обладнання кінцевих користувачів послуг 

містяться в реєстрі ідентифікаторів зі 

статусом забороненого до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку. 

6. Максимальний загальний строк 

надання електронних комунікаційних 

послуг на кінцеве (термінальне) 

обладнання мобільного зв’язку 

міжнародний ідентифікатор якого 

міститься у реєстрі ідентифікаторів зі 

статусом тимчасово дозволеного для 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку складає 120 календарних днів. 

Після спливу зазначеного строку 

міжнародні ідентифікатори такого 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку отримують статус 

забороненого до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку»; 

…  

5. Статтю 107 доповнити частиною 

третьою такого змісту: 

«3. Кінцеві користувачі послуг 

мають право на безоплатну зміну у 

порядку, визначеному регуляторним 

органом, статусу тимчасово дозволеного 

до застосування на статус дозволеного до 

5. Статтю 107 доповнити частиною 

третьою такого змісту: 

«3. Кінцеві користувачі послуг 

мають право у порядку, визначеному 

регуляторним органом, статусу 

тимчасово дозволеного до застосування 

на статус дозволеного до застосування в 

Для попередження використання 

шахрайських схем і обходу системи 

(щось схоже на схему «піджаків»), а 

також  враховуючи те, що ця категорія не 

є масовою, пропонуємо виключити 

диспозицію щодо безоплатності зміни 

статусу тимчасово дозволеного до 

застосування на статус дозволеного до 
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застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку міжнародного ідентифікатора 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку у реєстрі 

ідентифікаторів, у разі ввезення кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку на територію України як 

особистих речей, за умови підтвердження 

факту придбання такого обладнання або 

факту перетину цією особою митного 

кордону України.». 

 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку міжнародного 

ідентифікатора кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку у реєстрі ідентифікаторів, у разі 

ввезення кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку на 

територію України як особистих речей, за 

умови підтвердження факту придбання 

такого обладнання або факту перетину 

цією особою митного кордону України не 

більше 2 одиниць на рік. 

 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку міжнародного ідентифікатора 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку. 

Очевидно, може існувати платність 

реєстрації змін. Для оцінки досвіду інших 

країн, можна розглядати Туреччину, де 

така дія є  платною. 

Також, пропонується доповнити 

зміст ч. 3 уточненням кількості таких 

терміналів з метою попередження 

виникнення «схем», пропонуємо 

встановити обмеження в розмірі не 

більше 2 одиниць на рік. 

відсутній Кінцеві користувачі послуг 

мають право на безоплатну зміну у 

порядку, визначеному регуляторним 

органом, статусу забороненого до 

застосування на статус дозволеного до 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку міжнародного ідентифікатора 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку у реєстрі 

ідентифікаторів, у разі набуття 

міжнародним ідентифікатором статусу 

забороненого з причини порушення 

унікальності міжнародного 

ідентифікатора (дублювання). У 

Пропонується доповнити новим абзацем, 

що дозволить регламентувати право 

користувача на зміну статусу коду, якщо 

його код клонують. 
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реєстрі ідентифікаторів, статус 

дозволено до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку такий міжнародний 

ідентифікатор кінцевого 

(термінального) обладнання 

мобільного зв’язку отримує виключно 

у поєднанні з ідентифікатором 

кінцевого користувача послуг 

(ідентифікаційної електронної 

комунікаційної картки) відповідного 

кінцевого користувача послуг.». 

ІІ.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 

липня 2022 року. 

 

ІІ.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 

липня 2022 року. 

 

 

2. Усі міжнародні ідентифікатори 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку, що обслуговуються в 

електронних комунікаційних мережах 

мобільного зв’язку на дату набрання 

чинності цим Законом та відповідають 

структурі та принципу розподілу 

міжнародних ідентифікаторів, 

визначених регуляторним органом 

відповідно до стандартів Європейського 

інституту телекомунікаційних стандартів 

(ETSI), за поданням постачальників 

послуг електронних комунікацій 

…  
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мобільного зв’язку на безоплатній основі 

набувають в реєстрі ідентифікаторів 

статусу дозволених до використання в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку на дату набрання 

чинності цього Закону, про що 

постачальники послуг повідомляють 

кінцевих користувачів послуг. 

3. Усі міжнародні ідентифікатори 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку, що обслуговуються в 

електронних комунікаційних мережах 

мобільного зв’язку на дату набрання 

чинності цим Законом та не відповідають 

структурі та принципу розподілу 

міжнародних ідентифікаторів, 

визначених регуляторним органом 

відповідно до стандартів Європейського 

інституту телекомунікаційних стандартів 

(ETSI) або порушують унікальність 

міжнародного ідентифікатора 

(дублюють) набувають в реєстрі 

ідентифікаторів статусу тимчасово 

дозволених до використання в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку на день набрання 

чинності цього Закону, а з 1 січня 2025 

року набувають в реєстрі ідентифікаторів 

статусу заборонених до використання в 

електронній комунікаційній мережі, про 

3. Усі міжнародні ідентифікатори 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку, що обслуговуються в 

електронних комунікаційних мережах 

мобільного зв’язку на дату набрання 

чинності цим Законом та не відповідають 

структурі та принципу розподілу 

міжнародних ідентифікаторів, 

визначених регуляторним органом 

відповідно до стандартів Європейського 

інституту телекомунікаційних стандартів 

(ETSI) або порушують унікальність 

міжнародного ідентифікатора 

(дублюють), визначені у порядку 

встановленому регуляторним органом, 

набувають в реєстрі ідентифікаторів 

статусу тимчасово дозволених до 

використання в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку на день набрання чинності цього 

Закону, а з 1 січня 2025 року набувають в 

реєстрі ідентифікаторів статусу 

За останніми даними від технічних 

спеціалістів, існує багато gsm, lte -

модулів (які, наприклад, можуть 

використовуватися у сигналізаціях, 

банкоматах), яким сам виробник 

присвоює однаковий IMEI, або який не є 

стандартним. Для таких пристроїв їх 

власники можуть навіть не знати (так як 

не отримають повідомлення), що існує 

ризик їх блокування. Щоб одночасно не 

припинити функціонування таких 

пристроїв та не нанести такими діями 

шкоди, пропонуємо ввести визначення 

кодів, які підлягають блокуванню 

регулятором. Тоді на майданчику 

регулятора можна буде провести 

аналітику та здійснити таке блокування з 

найменшим ризиком для життєдіяльності 

суспільства. 
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що постачальники послуг повідомляють 

кінцевих користувачів послуг. 

 

заборонених до використання в 

електронній комунікаційній мережі, про 

що постачальники послуг повідомляють 

кінцевих користувачів послуг. 

відсутній З 1 січня 2025 року кінцевий 

користувач, міжнародний ідентифікатор 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку якого відповідно до 

даного пункту набув в реєстрі 

ідентифікаторів статус забороненого з 

причини порушення унікальності 

міжнародного ідентифікатора 

(дублювання), має право на безоплатну 

зміну у порядку, визначеному 

регуляторним органом, статусу 

забороненого на статус дозволеного до 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку міжнародного ідентифікатора 

кінцевого (термінального) обладнання 

мобільного зв’язку у реєстрі 

ідентифікаторів. Така зміна статусу 

дозволяється тільки одному кінцевому 

користувачу послуг. У реєстрі 

ідентифікаторів, статус дозволено до 

застосування в електронній 

комунікаційній мережі мобільного 

зв’язку такий міжнародний 

ідентифікатор кінцевого 

(термінального) обладнання 

Пропонуємо доповнення, що дозволяють 

забезпечити можливість відновлення 

роботи в мережах одного IMEI, який 

відповідає стандартам, щоб не втрачати 

їх назавжди. А далі, як пропонувалося 

вище по тексту закону, нові клони 

повинні блокуватися у прив’язці 

MSISDN-IMEI. 

Необхідно уточнити з метою 

відображення логіки дозволу роботи 

кінцевого обладнання у поєднанні з IMSI 

певного користувача. 
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мобільного зв’язку отримує виключно 

у поєднанні з ідентифікатором 

кінцевого користувача послуг 

(ідентифікаційної електронної 

комунікаційної картки) відповідного 

користувача. 

4. Виробники, імпортери та інші 

суб’єкти господарювання (з метою 

внесення міжнародних ідентифікаторів зі 

статусом дозволеного до застосування в 

електронній комунікаційній мережі 

мобільного зв’язку) не пізніше одного 

року з дня набрання чинності цим 

Законом мають право подати державному 

підприємству, що перебуває у сфері 

управління регуляторного органу, 

інформацію із зазначенням номеру 

митної декларації, щодо переліку 

міжнародних ідентифікаторів кінцевого 

(термінального) обладнання мобільного 

зв’язку, митне оформлення яких було 

проведено до набрання чинності цим 

Законом. 

…  

5. Кабінету Міністрів України у 

тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

1) привести свої нормативно-

правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

5. Кабінету Міністрів України у 

тримісячний строк з дня, наступного за 

днем опублікування цього Закону: 

1) привести свої нормативно-

правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

Доцільно встановити  термін з моменту 

опублікування закону. Без підзаконних 

актів система не запрацює, тоді виходить, 

що фактично з 1 липня 2022 року закон 

також не запрацює. 
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2) забезпечити приведення 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

2) забезпечити приведення 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

6. Регуляторному органу, 

розробити та затвердити нормативно-

правові акти, передбачені цим Законом, 

та привести власні нормативно-правові 

акти у відповідність із цим Законом у 

шестимісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом. 

 

6. Регуляторному органу розробити 

та затвердити нормативно-правові акти, 

передбачені цим Законом, та привести 

власні нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом у 

тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом. 

 

Готовність підзаконних актів КМУ та 

регулятора має бути синхронною. 

Можливо, варто ставити термін з моменту 

опублікування закону, як і в Електронних 

комунікаціях? Без підзаконних актів 

система не запрацює, тоді виходить, що 

фактично з 1 липня 2022 року закон не 

запрацює. 

 

 

 

Голова Ради Асоціації                                                                                                                     Т.В. Попова  


