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Додаток  до листа 

 Асоціації «Телекомунікаційна палата України» 

від 30.12.2021 р. № 2645 

ПРОЗИЦІЇ АСОЦІАЦІЇ «ТЕЛКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ» 

до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення у сферах електронних 

комунікацій та радіочастотного спектра» 

Реєстраційний № 6185 

Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта згідно 

законопроекту № 6185 

Пропозиції щодо змін і 

доповнень змісту  

законопроекту № 6185  

Обґрунтування 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  

(Відомості Верховної Ради Української УРСР 1984 р., додаток 

до № 51, ст.1122) 

  

…   

Стаття 148⁴. Використання 

технічних засобів та 

обладнання, що 

застосовуються в мережах 

зв'язку загального 

користування, без документа 

про підтвердження 

відповідності 

 

    Використання технічних 

засобів та обладнання, що 

застосовуються в мережах 

зв'язку загального 

користування операторами 

зв'язку без документа про 

підтвердження відповідності, - 

 

Стаття 148⁴. Використання 

технічних засобів та 

обладнання, що застосовуються 

в електронних комунікаційних 

мережах загального 

користування, без документа про  

відповідність 

 

     

 Використання технічних засобів 

та обладнання, що 

застосовуються в електронних 

комунікаційних мережах 

загального користування 

операторами електронних 

комунікацій, постачальниками 

електронних комунікаційних 

Стаття 148⁴. Використання 

технічних засобів електронних 

комунікацій та кінцевого 

(термінального) обладнання, 

що застосовуються в 

електронних комунікаційних 

мережах загального 

користування, без документа 

про  відповідність 

     

 Використання технічних 

засобів електронних 

комунікацій та кінцевого 

(термінального) обладнання, 

що застосовуються в 

електронних комунікаційних 

мережах загального 

Відповідно до статті 36 ЗУ «Про 

електронні комунікації», вимога 

щодо документу відповідності 

поширюється і на кінцеве 

(термінальне) обладнання, а тому 

стаття 1484 КУпАП має 

застосовуватися не тільки до 

постачальників. 

Умовами застосування технічних 

засобів електронних комунікацій та 

кінцевого (термінального) 

обладнання в електронних 

комунікаційних мережах є їх 

відповідність технічним вимогам 

та/або технічним регламентам. 

Технічні засоби електронних 

комунікацій та кінцеве 
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    тягне за собою накладення 

штрафу в розмірі від ста до 

двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

мереж та/або послуг без 

документа про відповідність, - 

      тягне за собою накладення 

штрафу в розмірі від трьохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 

користування  без документа 

про відповідність, - 

      тягне за собою накладення 

штрафу в розмірі від трьохсот 

до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

(термінальне) обладнання повинні 

мати виданий у встановленому 

законодавством порядку документ 

про відповідність. 

… …   

Відсутня Стаття 148⁶. Розсилання спаму 

або комерційних електронних 

повідомлень без згоди 

користувачів 

      Умисне масове розсилання 

спаму –  

       тягне за собою накладення 

штрафу в розмірі від трьохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

      Ненадання користувачу 

електронних комунікаційних 

послуг можливості при 

отриманні комерційних 

електронних повідомлень з 

метою реклами чи продажу 

товарів та/або послуг 

відмовитися від їх розсилання 

та/або надсилання 

комерційних електронних 

комунікацій повідомлень без 

надання інформації про особу 

відправника (крім повідомлень 

постачальника електронних 

комунікаційних послуг щодо 

надання ним послуг або органів 

Стаття 148⁶. Розсилання спаму 

без згоди кінцевих 

користувачів 

      Умисне розсилання спаму 

кінцевими користувачами, які 

не є постачальниками 

електронних комунікаційних 

послуг,  –  

       тягне за собою накладення 

штрафу в розмірі від трьохсот 

до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

      Ненадання користувачу 

електронних комунікаційних 

послуг можливості при 

отриманні комерційних 

електронних повідомлень з 

метою реклами чи продажу 

товарів або послуг відмовитися 

від їх розсилання (крім 

повідомлень постачальника 

електронних комунікаційних 

послуг щодо надання ним 

послуг або органів державної 

влади чи органів місцевого 

самоврядування з питань, 

1) Відповідальність постачальників 

вже передбачена пунктом 5 ч. 1 ст. 

126 Закону України «Про електронні 

комунікації». У зв’язку із цим 

відповідальність за розсилання у 

Кодексі має бути для усіх інших 

суб’єктів, крім постачальників; 

2) Назва статті приведена у 

відповідність до абзацу першого та 

ЗУ «Про електронні комунікації», які 

передбачаються захист саме від 

розсилання спаму без згоди, а не 

будь-яких повідомлень. 

3) не наведено перелік інформації про 

особу відправника, яка має бути 

розкрита, що не відповідає принципу 

правової визначеності, тому 

пропонується до виключення. 
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державної влади чи органів 

місцевого самоврядування з 

питань, віднесених до їх 

повноважень) на його адресу 

електронної пошти, номер 

телефону чи інший мережевий 

ідентифікатор – 

      тягнуть за собою накладення 

штрафу в розмірі від п’ятисот до 

тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

віднесених до їх повноважень) 

– 

      тягнуть за собою 

накладення штрафу в розмірі 

від п’ятисот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

… …   

Кримінальний кодекс України  

(Відомості Верховної Ради України 2001 р., № 25-26, ст.131) 

 

  

…   

Розділ XVI 

КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ У 

СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 

МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), 

СИСТЕМ ТА 

КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

І МЕРЕЖ 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

 

… 

Розділ XVI 

КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ У 

СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 

МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), 

СИСТЕМ ТА 

КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І 

ЕЛЕКТРОННИХ 

КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

   … 
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Відсутня 

 

Стаття 3632. Здійснення 

діяльності зі зміни міжнародних 

ідентифікаторів кінцевого 

(термінального) обладнання, які 

присвоюються виробником 

1. Здійснення діяльності зі зміни 

міжнародних ідентифікаторів 

кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку, 

які присвоюються виробником 

(крім діяльності, що 

здійснюється виробниками 

кінцевого (термінального) 

обладнання та уповноваженими 

ними особами, які здійснюють 

таку діяльність за письмової 

згоди виробника), - карається 

штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно 

або за попередньою змовою 

групою осіб, якщо вони 

заподіяли значну шкоду, - 

караються штрафом від трьох 

тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян та/або 

виправними роботами на строк 

до двох років, або позбавленням 

волі на той самий строк. 

 

Примітка. У цій статті шкода 

вважається значною, якщо 

предметом злочину було майно 

Стаття 3632. Здійснення 

господарської діяльності зі 

зміни міжнародних 

ідентифікаторів кінцевого 

(термінального) обладнання, 

які присвоюються виробником 

1. Здійснення господарської 

діяльності зі зміни 

міжнародних ідентифікаторів 

кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку, 

які присвоюються виробником 

(крім діяльності, що 

здійснюється виробниками 

кінцевого (термінального) 

обладнання та уповноваженими 

ними особами, які здійснюють 

таку діяльність за письмової 

згоди виробника), - карається 

штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно 

або за попередньою змовою 

групою осіб, якщо вони 

заподіяли значну шкоду, - 

караються штрафом від трьох 

тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян та/або 

виправними роботами на строк 

до двох років, або 

позбавленням волі на той самий 

строк. 

 

Пропонуємо уточнити за прикладом 

статті 3633 Кодексу. 

Метою даної статті було запобігання 

виникнення бізнесу з перепрощивки 

кодів ІМЕІ. Експертним 

середовищем обгрунтовано, що 

необхідно уникнути випадків 

переслідування, наприклад, кінцевих 

користувачів, які можуть здійснити 

перепрошивку власного телефону 

без корисних мотивів. 
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на суму, яка в сто і більше разів 

перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

 

 

Примітка. У цій статті шкода 

вважається значною, якщо 

предметом злочину було майно 

на суму, яка в сто і більше разів 

перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

… …   

Стаття 363ˡ. Перешкоджання 

роботі електронно-

обчислювальних машин 

(комп'ютерів), 

автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи 

мереж електрозв'язку 

шляхом масового 

розповсюдження 

повідомлень електрозв'язку 

    1. Умисне масове 

розповсюдження повідомлень 

електрозв'язку, здійснене без 

попередньої згоди адресатів, 

що призвело до порушення або 

припинення роботи 

електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку, - 

… 

 

Стаття 363ˡ. Перешкоджання 

роботі електронно-

обчислювальних машин 

(комп'ютерів), 

автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи 

електронних комунікаційних 

мереж шляхом розсилання 

спаму 

       1. Умисне розсилання спаму, 

здійснене без попередньої згоди 

(замовлення) користувачів, що 

призвело до порушення або 

припинення роботи електронно-

обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих 

систем, комп'ютерних мереж чи 

електронних комунікаційних 

мереж, - 

… 

 

Стаття 363ˡ. Перешкоджання 

роботі електронно-

обчислювальних машин 

(комп'ютерів), 

автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи 

електронних комунікаційних 

мереж шляхом розсилання 

спаму 

       1. Умисне розсилання 

спаму, здійснене без 

попередньої згоди (замовлення) 

користувачів, (крім 

повідомлень постачальника 

електронних комунікаційних 

послуг щодо надання ним 

послуг або органів державної 

влади чи органів місцевого 

самоврядування з питань, 

віднесених до їх повноважень)  

що призвело до порушення або 

припинення роботи 

електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, 

Редакційне уточнення відносно 

повідомлень постачальника 

електронних комунікаційних послуг 

щодо надання ним послуг або органів 

державної влади чи органів 

місцевого самоврядування з питань, 

віднесених до їх повноважень 
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комп'ютерних мереж чи 

електронних комунікаційних 

мереж, - 

… 

 

 

                 

 

 


