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щодо законопроекту про внесення змін до  

Закону України «Про електронні комунікації» щодо  

ідентифікації користувачів електронних комунікаційних послуг 

 

Офіс ефективного регулювання (далі – BRDO) висловлює Вам свою повагу та 

звертається щодо наступного. 

11.08.2021 р. на сайті Комітету цифрової трансформації був розміщений для 

ознайомлення та подальшого обговорення проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про електронні комунікації» щодо ідентифікації користувачів електронних 

комунікаційних послуг. 

Зокрема, проект передбачає: 

обов’язок кінцевих користувачів до початку отримання електронних комунікаційних 

послуг здійснити ідентифікацію у постачальника послуг в порядку, встановленому 

регуляторним органом; 

обов’язок постачальників послуг з 01.01.2025 р. призупиняти, а через два місяці 

припиняти надання електронних комунікаційних послуг користувачам, які не уклали договір 

у письмовій формі або не ідентифіковані постачальником. 

Слід зазначити, що аналогічні норми були в «Диктаторських законах 16 січня1» 

(скасованих 28.01.2014 р.) та в законопроекті «Про електронні комунікації» (реєстр. № 1083), 

внесеному народними депутатами – членами парламентського Комітету з питань цифрової 

трансформації. Норми щодо примусової реєстрації абонентів були однією з причин що 

призвела до відкликання у 2019 році законопроекту реєстр. № 1083. 

Обидва випадки засвідчили, що такі законодавчі ініціативи викликають жорстку 

протидію суспільства і сприймаються як звуження прав і свобод.  

Законодавство України не передбачає та не передбачало будь-коли раніше обмежень 

щодо прав споживачів на знеособлене отримання телекомунікаційних послуг. 

Закон «Про телекомунікації» (п. 16 ч.1 ст.32) містить норми щодо знеособленого надання 

послуг. 

Закон України «Про електронні комунікації» (ч.5 ст.104) прямо встановлює право 

кінцевого користувача отримувати послугу знеособлено відповідно до правил надання та 

отримання електронних комунікаційних послуг та умов надання послуг, встановлених 

постачальником. 

Відповідно до статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні 

змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Такими чином, вищезгадана законодавча ініціатива є неприйнятною, як така що звужує 

передбачені законом права та свободи і суперечить статті 22 Конституції України. 

 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. 

 

Голова          О. Дорогань 

 
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/Диктаторські_закони_16_січня 


