
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА 
НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

ОФІЦІЙНЕ УЗАГАЛЬНЕНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ
стосовно подання звітності постачальниками електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 4 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку (НКЕК) здійснює виконання своїх функцій шляхом, зокрема, 
надання офіційних узагальнених роз’яснень у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. 

У зв’язку з цим, НКЕК надає офіційне узагальнене роз’яснення стосовно 
подання звітності постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг. 

Відповідно до пунктів 3 та 6 розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні 
положення Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку»:

до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом та 
Законом України «Про електронні комунікації» інші законодавчі та підзаконні 
нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому 
Закону та Закону України «Про електронні комунікації»;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку, є правонаступником Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Враховуючи наведене, відповідно до Порядку надання операторами, 
провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого 
рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18.05.2016 за № 739/28869, постачальники електронних 
комунікаційних мереж та/або послуг надають відповідну звітність до НКЕК. 

У зв’язку з введенням з 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану 
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 



введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 
24.02.2022 № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні» (із змінами), та враховуючи Закон України 
від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та 
інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі – Закон) та 
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання 
звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 № 2118-IX, слід вважати, 
що: 

1. Звітність постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг в електронній формі подається до НКЕК протягом трьох місяців після 
припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період 
неподання звітності. 

2. У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох 
місяців після його завершення до постачальників електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг не застосовуються адміністративно-господарські санкції, 
передбачені Законом України «Про електронні комунікації» за неподання чи 
несвоєчасне подання звітності. 

3. Постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг, які не 
мають фізичної можливості протягом строку, визначеного Законом, подати 
звітність у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, 
звільняються від адміністративно-господарських санкцій, передбачених 
Законом України «Про електронні комунікації» та подають звітність не пізніше 
одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання. 

4. У період дії воєнного стану або стану війни НКЕК не здійснює 
перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітності. 

5.  Постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг, 
що мають можливість подати звітність раніше строків, передбачених пунктами 
1 та 3 цього роз’яснення, рекомендується подати таку звітність  встановленим 
порядком через Систему електронної звітності.

Зазначене роз’яснення не є нормативно-правовим актом, має лише 
роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм.
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