
Ще раз про надання телекомунікаційних послуг 

 

Законом України «Про телекомунікації» споживачам гарантовано право на 

своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг, враховуючи послуги 

Інтернет-провайдерів, а також право на відшкодування збитків, заподіяних 

унаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером 

телекомунікацій обов'язків, передбачених договором зі споживачем чи 

законодавства. До прикладу: за швидкість з’єднання, яка не відповідає умовам 

договору чи відсутність цього з’єднання. 

Закон також зобов’язує операторів телекомунікацій надавати 

телекомунікаційні послуги за встановленими відповідно до договорів, правил 

показниками якості та попереджувати споживачів про можливе скорочення 

переліку телекомунікаційних послуг або відключення їх кінцевого обладнання 

у випадках і порядку, передбачених правилами надання і отримання цих 

послуг. Правила затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 

квітня 2012 року № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг». 

Надаючи споживачу недостатню швидкість з’єднання або відключаючи 

з’єднання, провайдер порушує законодавство та умови договору. Статтею 40 

Закону України «Про телекомунікації» для провайдерів за порушення 

передбачені конкретні розміри майнової відповідальності: 

за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в 

обсязі, меншому за оплачений, – у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг 

та штрафу в розмірі 25 відсотків вартості послуг; 

за безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної 

плати за весь період відключення; 

за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг – у розмірі абонентної 

плати за один місяць. 

Варто звертати увагу на умови відповідальності провайдера, які визначені 

в договорі, а також важливо розуміти, що договором передбачена, як правило, 

максимальна швидкість підключення до мережі Інтернет. Тобто Інтернет з 

такою швидкістю у вас був би, якби ви були єдиним клієнтом цього 

провайдера, а за наявності інших користувачів, що використовують те ж 

приєднання до Інтернету, що й ви, ця швидкість може суттєво знижуватись. 

Більш детально ця інформація може бути описана у договорі. 

Якщо провайдер скорочує обсяг надання послуг правомірно (до прикладу: 

внаслідок дії непереборної сили або у випадку нездійснення абонентської плати 

користувачем чи в інших умовах, які передбачені договором), звичайно, він не 

несе за це жодної майнової відповідальності.  

Проте споживачам Інтернет-послуг варто пам’ятати, що згідно з вимогами  

статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» стосовно продукції, яка 

підлягає обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, споживачу 

повинна надаватись інформація про її сертифікацію. 

Стаття 6 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що надання 

телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом 
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юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані 

відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території 

України. Також Законом визначено, що ліцензія - це документ, що засвідчує 

право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду 

діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних 

територіях з виконанням ліцензійних умов, а суб'єкти ринку телекомунікацій - 

оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, 

виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій. 

Тобто перед укладанням договору з провайдером (оператором) споживачу 

варто поцікавитись наявністю у нього ліцензії на вид діяльності у сфері 

комунікації. 

Статтею 32 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що абонент, 

який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій 

формі, може зареєструватися в оператора, надавши йому персональні дані 

відповідно до порядку, затвердженого Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 28.11.2017 № 607, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2018 за № 145/31597.  

Відповідно до пункту 2 розділу Ш Порядку реєстрації абонентів, які 

отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій 

формі, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 28.11.2017 № 607, абонент 

після реєстрації має право на отримання від оператора, провайдера 

телекомунікацій інформації про надані йому телекомунікаційні послуги 

(виключно з дати, коли така реєстрація була проведена). 

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 і розроблені 

відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про захист прав 

споживачів», «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових 

актів і встановлюють загальний порядок надання та отримання 

телекомунікаційних послуг.  

Правила регулюють відносини між операторами, провайдерами 

телекомунікацій та споживачами послуг. Згідно з п. 82 Правил захист прав 

споживачів здійснюється відповідно до законів України «Про захист прав 

споживачів», «Про телекомунікації», «Про телебачення і радіомовлення», 

інших актів законодавства та цих Правил. 

 Отже, якщо ваші права як споживача телекомунікаційних послуг 

порушені, маєте право звернутися до управління захисту споживачів Головного 

управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, яке знаходиться 

за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, 4 поверх, кабінет № 410. 
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