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Найбільша в історії галузі Конференція УКОЗ-2016  

дала відповіді на актуальні питання телеком-операторів  

З 29 вересня по 2 жовтня на карпатському курорті Буковель відбулась Українська 

конференція операторів зв’язку УКОЗ-2016. Зібравши понад 450 учасників, конференція 

стала 

найбільшим в 

історії галузі 

профільним 

зібранням 

операторів 

телекомунікацій. 

Успіху в значній 

мірі сприяло 

партнерство 

УКОС з Інтернет 

Асоціацією України, яка формувала програму конференції і залучала на неї своїх членів, 

інших суб’єктів господарювання ІКТ-галузі та представників відповідних державних 

органів, а також інших профільних асоціацій. 

На конференційних майданчиках жваво обговорювались виступи представників 

асоціацій, наукової спільноти, бізнесу а також державних органів: Верховної ради 

України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, НКРЗІ, 

силових структур.  

УКОС відкрився з обговорення актуальних питань інфраструктури телекомунікацій. В 

цій секції йшлося про майбутнє Інтернету, напрями реформування галузі 

телекомунікацій, реалії та 

перспективи законодавчого поля у 

сфері ІКТ, зокрема про 

законопроекти «Про доступ до 

інфраструктури телекомунікацій» 

«Про електронні комунікацій». Були 

обговорені практичні кейси доступу 

до інфраструктури в контексті 

сумісного підвісу та будинкових 

розподільчих мереж. Інтерес учасників конференції викликали виступи представника 

Укртелекому про використання кабельної каналізації електрозв’язку оператора, а також 

керівника УДЦР про впровадження 

нових сервісів цього державного 

підприємства. 

Секція «Сервіси для 

операторів/провайдерів» розпочалась 

з презентації нових послуг 

Української мережі обміну трафіком. 

Оператори зацікавились новою 

Генеральний директор УДЦР 

Володимир Корсун:  

У відповідь на ініціативу ІнАУ 

ми запускаємо Портал послуг 

УДЦР з особистим кабінетом 

користувача РЧР, який спрощує 

отримання дозволів. 

Директор Департаменту 

державного нагляду НКРЗІ 

Олег Шнайдер:  

З набранням чинності нового 

Порядку надання звітності та 

інформації, звітність подають 

і оператори, провайдери, в 

яких відсутні ліцензії на види діяльності. 
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послугою MultiBGP, яка була впроваджена на мережі UA-IX незадовго до УКОЗ. Серед 

інших тем цієї секції – вимірювання показників якості та ризики втрати коштів при зборі 

платежів операторами/ провайдерами телекомунікацій. 

Законодавче поле та відповідальність за порушення при наданні операторами 

універсальної програмної послуги, світові практики та українські реалії монетизації 

контенту, як в 

України проспали 

ринок платного 

ТБ – про це 

йшлося на УКОСі 

в секції 

«Телебачення і 

контент». 

Модерувала 

секцію Голова 

Правління 

Асоціації правовласників і постачальників контенту (АППК) Наталія Клітна. 

В секції «Запити держави та як на них реагувати» учасники конференції обговорювати 

питання державного нагляду у сфері телекомунікацій та користування РЧР, дії 

провайдерів при отриманні запитів і формуванні відповідей АМКУ, поліції, СБУ, НКРЗІ. 

«Що робити, коли до Вас прийшли?» - на це питання відповідали юристи, присутні на 

УКОСі представники силових структур – Головного слідчого управління Національної 

поліції України, 

Департаменту 

кіберполіції, СБУ, 

а також 

оператори, які 

мали досвід 

взаємодії з 

правоохоронцями. 

 

 

 

Представлені на УКОЗ-2016 доповіді див. за посиланням www.inau.org.ua/reports.phtml.  

Народний депутат 

України  

Григорій Шверк, 

начальник 

юридичного 

управління 

Нацради з питань 

телебачення і 

радіомовлення 

Анна Чумаченко та члени Правління ІнАУ Костянтин Жакун і 

Олександр Глущенко: дискусія на секції «Телебачення і контент». 

Голова Правління ІнАУ  

Олександр Федієнко:  

Учасники ринку бачать активні дії ІнАУ 

щодо захисту інтересів малого та 

середнього ІКТ-бізнесу. Він несе основне 

навантаження з розвитку галузі і кровно 

зацікавлений в дерегуляції, зменшення 

втручань держави, протидії монополізму. І 

оператори, провайдери йдуть до тих асоціацій, які найбільше 

відповідають їх потребам. 
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