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ВСТУП
Драматичні події 2014/2015 років стали важким випробуванням для ІКТ-гулузі України і
членів ІнАУ. Окупація частини територій України, розрив економічних зв’язків, банківська криза,
знецінення національної валюти, руйнування елементів інфраструктури і атаки на
телекомунікаційні мережі завдають тяжких ударів суб’єктам господарювання, діяльність яких
пов’язана з галуззю Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій.
Та разом з тим криза дає бізнесу шанс знайти нові інструменти підвищення своєї
ефективності, а реформування сфери державного управління на базі європейських підходів
дозволяє зменшити регуляторний тиск і підвищити значення інструментів саморегулювання.
В цих умовах Інтернет Асоціація України стає майданчиком для вироблення
скоординованої позиції учасників ринку у питаннях розвитку Інтернету як основи
інформаційного суспільства в Україні. Діяльність ІнАУ у 2014/2015 рр була спрямована на
розвиток ІКТ-ринку України, створення прозорих і рівних умов роботи на ньому для всіх
учасників, протидію монополізму, захист прав та інтересів членів Асоціації, вдосконалення
галузевого законодавства, ефективну співпрацю з державними установами та з об’єднаннями
підприємств галузі ІКТ та бізнесу.
Виконуючи рішення XVII з’їзду ІнАУ та відповідаючи на економічні та політичні виклики,
Правління ІнАУ у звітний період сконцентрувалося на таких головних напрямах діяльності:
 захист законних інтересів членів ІнАУ
 створення умов для ефективного використання інфраструктури телекомунікацій
 розвиток ДП «УкрМОТ» та комітетів і робочих груп ІнАУ
 забезпечення балансу між свободою та безпекою в Інтернеті
 розвиток ринку інтернет-реклами
 нормотворчі ініціативи задля стимулювання розвитку ІКТ-галузі
 співпраця з учасниками ринку.
ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ІНАУ
Головним пріоритетом в діяльності Асоціації залишається захист інтересів своїх членів.
Значні зусилля у цій сфері зосередились на протидії монополізму і порушенням умов
економічної конкуренції.
У відповідь на збільшення наприкінці 2014 р та у 2015 р. кількості випадків зловживань з
боку ПАТ «Укртелеком» своїм монопольним становищем на ринку кабельної каналізації
електрозв’язку (ККЕ) Правлінням ІнАУ створена Робоча група з проблемних питань доступу до
ККЕ. Сформовані «Основні принципи регулювання доступу до ККЕ» та пропозиції змін до
«Правил надання в користування ККЕ». Проведено ряд засідань цієї робочої групи, в тому числі
спільно з асоціацією «Телас». Направлено ряд листів до НКРЗІ та АМКУ, проведені зустрічі з
представниками державних органів для вирішення спірних питань.
За підсумком цієї роботи був підписаний Меморандум щодо Правил взаємодії при
встановленні кабельних муфт в ККЕ ПАТ «Укртелеком» та узгоджені спільні пропозиції щодо
змін до «Правил надання в користування ККЕ». Ця робота вже зняла значну частину проблем
доступу до ККЕ і дає надію на подальше покращення у цій сфері.
Зусиллями ІнАУ вдалось частково вирішити ще одну проблему взаємодії операторів з ПАТ
«Укртелеком» – безпідставне підвищення тарифів на безпосередній зв'язок між двома
кінцевими пунктами на місцевій телефонній мережі. Після звернень до АМКУ, НКРЗІ та
Державної інспекції України з контролю за цінами та контактів з ПАТ «Укртелеком» тарифи були
повернуті до економічно обґрунтованого рівня.
Пропозиції ІнАУ щодо захисту економічної конкуренції, які протягом року були направлені
до ряду державних органів та органів місцевого самоврядування, стосувались також порушень
з боку комунальних підприємств м. Києва і Харкова при доступі до будинкових розподільчих
мереж (БРМ), а також щодо тарифів на роботи ДП «Український державний центр радіочастот».
Частину спірних питань вдалось владнати.
Було продовжено роботу з недопущення порушень правил економічної конкуренції при
впровадженні фонду універсальних послуг (ФУП). Не допущено прийняття змін до Податкового
та Бюджетного кодексыв України щодо впровадження ФУП наприкінці 2014 р.
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В рамках захисту членів ІнАУ та інших учасників ринку від незаконних дій держави і
третіх осіб було направлено близько 20 листів щодо порушень законодавства з боку
державних органів та органів самоврядування, а також з боку інших посадових осіб у питаннях
прийняття незаконних рішень, позбавлення ліцензій, порушення майнових прав, незаконних
обшуків, вилучення обладнання. В результаті направлення цих листів, а також проведення
обговорень цих питань на публічних заходах і прес-конференціях ряд порушень вдалось
виправити, а ще більшій кількості – запобігти.
Результативно завершилась кількарічна робота ІнАУ щодо внесення законодавчих змін в
частині вилучення речових доказів і документів на електронних носіях. За безпосередньої
участі члена ІнАУ АО «Юскутум» прийнято зміни до КПК України стосовно тимчасового доступу
до електронних інформаційних систем без їх вилучення та відповідної ухвали суду.
В сфері протидії шкідливим податковим новаціям були здійснені заходи щодо
недопущення прийняття трьох різних законодавчих ініціатив, які передбачають фінансування
вітчизняного
кінематографа
за
рахунок
впровадження
додаткового
збору
з
операторів/провайдерів телекомунікацій. Також вдалось добитись часткового пом’якшення
негативного впливу урядових ініціатив щодо впровадження системи електронного
адміністрування ПДВ.
Забезпеченням підтримки ліцензіатів радіочастот з боку держави і дерегуляцією у
сфері використання радіоелектронних засобів переймався Радіокомітет ІнАУ. Було
направлено ряд листів щодо вдосконалення Переліку радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, та
щодо впровадження технологічної нейтральності. Проведено ряд зустрічей, нарад і публічних
виступів щодо врахування інтересів учасників ринку (суб’єктів господарювання та споживачів) в
процесі видачі ліцензій на послуги 3G.
Інформаційна та правова підтримка членів ІнАУ протягом звітного періоду полягала у
проведенні моніторингу законодавства в сфері ІКТ, реагуванні на випадки порушення прав
учасників ІКТ-ринку, інформуванні про ключові заходи ІКТ-ринку. Проведено ряд опитувань
членів ІнАУ з різних актуальних питань, інформування членів ІнАУ про детальні результати
роботи Правління. Здійснена підготовка до затвердження нової редакції Статуту ІнАУ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Значна частина зусиль ІнАУ була направлена на створення умов для ефективного
використання інфраструктури телекомунікацій.
Зважаючи на різке підвищення у 2014 р. рядом обленерго тарифів на сумісний підвіс
кабелів зв'язку на опорах електропередач та інших елементах енергетичної інфраструктури, та
адміністративні перепони для сумісного підвісу була створена Робоча група ІнАУ з питань
сумісного підвісу, яка допомагала Правління вирішувати питання врегулювання питання
сумісного підвісу кабелів зв’язку на об’єктах енергетичного комплексу.
Протягом 2014 р. проведена робота зі збору інформації про стан справ у цій сфері,
проведено опитування членів ІнАУ та отримані відповіді від обленерго щодо механізму
ціноутворення послуг з організації спільного підвісу. Було прийнято рішення про необхідність
запровадження адміністративного та тарифного регулювання доступу та використання
сумісного підвісу. Направлено ряд листів у відповідні державні органи щодо принципів
регулювання цієї сфери а також щодо протидії порушенням. Проведено обговорення цих
питань на ряді публічних заходів за участі експертів, а також при зустрічі зі Співголовами
депутатського об’єднання «За цифрове майбутнє України». Напрацьована Концепція
використання об'єктів електроенергетичного комплексу для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж і на її основі розроблені пропозиції до проекту закону України «Про
доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку
телекомунікаційних мереж». Питання потребує подальшої роботи.
Продовжена робота щодо впорядкування доступу до будинкових розподільчих
мереж (БРМ) та їх використання, почата у попередні роки. Направлено ряд листів до різних
органів влади щодо порушень та шляхів удосконалення даної сфери. Сформовані та
направлені пропозиції з доступу до БРН до проекту закону України «Про доступ до
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку
телекомунікаційних мереж».
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РОЗВИТОК ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРУКТУР ІНАУ
ДП «Українська мережа обміну трафіком» за звітний період уклала 11 договорів з
новими клієнтами та підключилa 2 додаткові оптичні порти.
Згідно рішень Правління ІнАУ були проведені заходи щодо оптимізації роботи UA-IX в
частині організації обміну трафіком між Учасниками без анонсування автономної системи UAIX, що дало змогу збільшити сумарний об’єм трафіку на 70 Гб. Впроваджено щотижневий
моніторинг асиметрії трафіку серед Учасників UA-IX, організовано збір інформації про
порушення Правил Учасниками UA-IX. В результаті проведеної роботи підвищена стабільність
та якісні показники мережі UA-IX.
Для залучення нових Учасників UA-IX Правлінням ІнАУ були прийняті рішення щодо
зменшення на 50% вартості підключення до Мережі та щодо безкоштовного тестового
підключення строком до 1 місяця. На сьогодні вже 8 компаній отримали змогу безкоштовно
тестово підлючитись до UA-IX, 6 з них успішно завершили тестування та уклали договори, ще 2
компанії у стадії тестування.
У порівнянні з 2013 роком вдвічі зросла кількість Учасників, які проводять обмін IPv6трафіком, станом на кінець 2014 року вона становила 70 Учасників.
Здійснено закупівлю телекомунікаційного обладнання для підрозділів МОУ та
добровольчих батальйонів, що беруть участь в АТО, за рахунок коштів ДП «UA-IX», на загальну
вартість близько 500 тис. грн згідно рішень Правління ІнАУ.
Впродовж звітного періоду розширена діяльність Комітетів ІнАУ. Створено Комітет ІнАУ
з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання, основною метою якого
є координація дій компаній - членів ІнАУ у питаннях формування спільної позиції та
відстоювання інтересів виробників і постачальників телекомунікаційного обладнання.
Комітетами та робочими групами ІнАУ проведений цілий ряд засідань Впродовж року
комітетами ІнАУ прийнятий ряд результативних рішень, які надали суттєву підтримку діяльності
Правлінню ІнАУ у різних напрямках.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ СВОБОДОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ В ІНТЕРНЕТІ
Загострення ситуації всередині українського суспільства підвищило актуальність дискусії
щодо посилення заходів інформаційної безпеки та балансу між свободою слова і безпеко в
Інтернеті. В ході ряду заходів, які провела ІнАУ з партнерами з розгляду питань захисту
свободи слова в Інтернеті було підтверджено, що принципи свободи вираження поглядів
мають залишатися сталими, навіть у надзвичайних умовах, і має зберігатись універсальність і
відкритість Інтернету, включно з випадками боротьби з пропагандою.
Після неодноразових звернень ІнАУ та ряду медійних асоціацій щодо необхідності
ліквідації НЕК з питань захисту суспільної моралі парламент у лютому 2015 нарешті прийняв це
рішення, що зменшило загрози свободі слова в Україні та усунуло дублювання функцій органів
виконавчої влади.
Складовими діяльності у сфері безпечнішого використання Інтернету і протидії
кіберзлочинності стали розповсюдження Асоціацією у партнерстві з проектом РЄ і ЄС
Посібника з прав людини в Інтернеті та Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам з «Керівних принципів з прав людини для Інтернет-користувачів».
В рамках проведеного ІнАУ 5-го Конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу, умови
якого були опрацьовані Комітетом ІнАУ з питань ІКТ в освіті, було подано понад 800 заявок на
участь від шкіл, дошкільних та позашкільних закладів. Призи від ІнАУ і партнерів отримали
кілька десятків переможців конкурсу.
На фоні суспільного протистояння значно збільшилась кількість звернень громадян про
порушення через проект ІнАУ «Скарга», створений для викорінення в Інтернеті матеріалів, які
пропагують насилля. Співпраця з проектом РЄ і ЄС про підтримку цього проекту дасть змогу
вдосконалити механізми «Скарги» і покращити інтерфейс.
Проведені засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і
державних структур з протидії кіберзлочинності , в ході яких з представниками правоохоронних
органів означені спільні підходи з питань необхідних законодавчих змін із забезпечення
кібербезпеки України, порядку взаємодії інтернет-провайдерів та правоохоронних органів,
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відпрацювання запитів на надання інформації. Направлені пропозиції Президенту України та
Секретарю РНБО щодо вдосконалення Проекту Стратегії забезпечення кібернетичної безпеки
України та проекту Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
Захист телекомунікацій та інформаційна безпека в умовах зовнішньої агресії стали
дуже актуальними. Діяльність ІнАУ у цій сфері була спрямована на інформування членів ІнАУ,
взаємодію з силовими структурами, підтримку підрозділів зв’язку у зоні АТО і передача їм
необхідного телекомунікаційного обладнання.
Під час 1-2 хвиль мобілізації була надана підтримка членам ІнАУ у питаннях бронювання
військовозобов’язаних співробітників за підприємствами. Проведені обговорення і віднайдені
деякі інструменти вирішення проблемних питань використання доменного та адресного
простору в умовах інформаційної війни і протистояння, рекомендації щодо дій в поточній
ситуації провайдерів/операторів телекомунікацій .
Також були здійснені необхідні кроки і направлені листи з метою запобігання створенню
неконтрольованих позасудових каральних механізмів в інформаційній сфері.
РОЗВИТОК РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ
Завдання в сегменті інтернет-реклами були реалізовані шляхом
розвитку
дослідницьких проектів: проекту досліджень соціально-демографічних показників українських
відвідувачів інтернет-сайтів на базі панелі та виконання досліджень обсягів ринку медійної
інтернет-реклами України за підсумками I півріччя 2014 р. та всього 2014 р.
При дослідженні обсягів ринку медійної інтернет-реклами у 2014 р вперше були визначені
долі сегментів ринку медійної інтернет-реклами, а саме таких сегментів як банерна реклама,
цифрова відеореклама, спонсорство і нестандартні рішення. Встановлено, що за підсумками
2014 р. обсяг ринку медійної інтернет-реклами перевищив 1 млрд. грн.
Члени ІнАУ протягом звітного періоду шомісячно отримували інформацію про показники
відвідуваності сайтів і результати моніторингу медійної активності, а також щоквартально –
загальні показники стану української аудиторії Інтернету, як то загальна кількість користувачів,
розподіл по регіонах, рівню доходів, статі тощо.
Було підготовлено та видано оновлену версію Глосарію термінів інтернет-реклами
українською та англійською мовами, що дає додаткові можливості для маркетингу на ринку
інтернет-реклами та сприятиме залученню інвестицій в український сегмент інтернет-реклами.
Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами у 2015 році працює над подальшим вдосконаленням
методики досліджень.
НОРМОТВОРЧІ ІНІЦІАТИВИ
Курс на здійснення економічних реформ та синхронізацію законодавства України з
нормами ЄС відповідно до Угоди про асоціацію дає шанс на внесення змін до законодавства,
необхідність яких ІнАУ обстоювала протягом останніх років.
В результаті зусиль ІнАУ і партнерів задля дерегуляції і деліцензування в сфері ІКТ були
прийняті необхідні ринку норми щодо зменшення регуляторного тиску, а саме зміни до Закону
про ліцензування певних видів господарської діяльності, були враховані пропозиції ІнАУ щодо
критеріїв оцінки ступенів ризику діяльності суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій,
щодо зменшення адміністративних вимог до рівня підготовки персоналу операторів
телекомунікацій, відкликані шкідливі пропозиції щодо розповсюдження вимог правил
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж на сферу Інтернету. Враховані пропозиції Комітету
ІнАУ з питань телебачення і медіа контенту щодо усунення подвійного ліцензування
провайдерів універсальної програмної послуги.
Триває роботу з удосконалення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та
удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом, щодо
недоцільності віднесення радіочастотного ресурсу України до природних ресурсів
загальнодержавного чи місцевого значення, щодо звітності на ринку телекомунікацій, щодо
показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому
оприлюдненню операторами телекомунікацій, тощо.
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Законодавство у сфері захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет
перебуває під постійною увагою Правління ІнАУ. Впродовж звітного періоду представники ІнАУ
брали участь в обговоренні законопроекту щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної
власності в мережі Інтернет у співпраці з Державною службою захисту інтелектуальної
власності та представниками правовласників. В результаті одіозні пропозиції щодо
позасудового блокування інтернет-ресурсів і відповідальності провайдерів за порушення третіх
осіб у сфері інтелектуальної власності прийняті не були. На засіданнях Комітету ІнАУ з питань
інтелектуальної власності проводилось обговорення актуальних питань авторського права,
підготовлена і видана Аналітична записка щодо моніторингу стану захисту авторських прав в
українському Інтернеті.
Проведено понад 10-ти нарад з представниками правовласників в офісі ІнАУ та в
Мінекономрозвитку. Сформовано
Проект Концепції механізмів захисту прав на об’єкти
авторського та суміжних прав в мережі Інтернет (український сегмент) та проведено його
обговорення з членами ІнАУ. Проведена зустріч з представниками посольства США в Україні та
аташе з питань інтелектуальної власності в Росії і країнах СНД.
Нормотворчі ініціативи в сфері електронних платежів та електронної комерції
обговорювались в рамках роботи Комітету ІнАУ з питань електронної комерції і в ході інших
заходів ІнАУ. Представники ІнАУ брали участь у засіданні Робочої групи при НБУ з питань
платіжних систем. Направлено звернення ІнАУ і ряду інститутів громадянського суспільства в
Адміністрацію Президента України, Головам НБУ, КМУ и профільного комітету ВР щодо
реформування ринку платежів та гармонізації платіжного законодавства з нормами ЄС.
Розпочато опрацювання проекту закону України «Про електронні комунікації» та
направлені листи з зауваженнями до цього документу.
СПІВПРАЦЯ З УЧАСНИКАМИ ІКТ-РИНКУ
Співробітництво ІнАУ з учасниками ІКТ-ринку – державними органами, органами місцевого
самоврядування, політичними партіями, профільними інститутами громадянського суспільства,
міжнародними організаціями, представниками ЗМІ проходило у вигляді участі у робочих групах з
розробки пропозицій з різних питань регулювання ІКТ-ринку України, участі в обговореннях,
запрошення на заходи ІнАУ, участі у роботі, пов’язаній з членством ІнАУ в громадських радах
при держорганах, у формі листування.
Співпраця з народними депутатами України, представниками Верховної ради, Міністерства
юстиції, МВС, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства освіти і науки,
Міністерства інформаційної політики, Державної регуляторної служби, Державної служби
інтелектуальної власності, Державної служби статистики України, Державного агентства з питань
електронного урядування України, СБУ, НКРЗІ, АМКУ, Адміністрації ДССЗЗІ, , інших органів
державної влади, а також з представниками недержавних установ, бізнес асоціацій, громадських
організацій, міжнародних структур стала базою виконання статутних завдань ІнАУ.
Результатом ефективної діяльності ІнАУ з розвитку ІКТ-ринку, її активної позиції з
обстоювання законних інтересів суб’єктів господарювання, популяризації членства в ІнАУ серед
учасників ІКТ-ринку, надання їм організаційно-методичної та правової допомоги стало зростання
числа членів ІнАУ, яке відбулось всупереч окупації частини території України.
Впродовж звітного періоду новими членами ІнАУ стали 34 компанії. Серед них 15 дійсних:
ТОВ «Космонова», ТОВ «Українська телекомунікаційна група», ТОВ «Галицькі телекомунікації»,
ТОВ «Альфа-Груп», ПП «Юнетком», ТОВ «Калуська інформаційна мережа», ТОВ «Хостинг
Україна», ТОВ «СЕС Сиріус Україна», ТОВ «Ланет Телеком», ТОВ «Західна інформаційна
корпорація», ДП Український державний центр радіочастот (УДЦР), ТОВ «Інтернет.ЮА», ТОВ
«ДЕПС Україна», ТОВ «ТІСА», ТОВ «Фасттелеком ЛТД» та 19 асоційованих: ГО «ІСАКА Київ»,
ТОВ «Бершнет», ТОВ «ХАТАНЕТ», ТОВ «Діанет Буд», ПП «Подільські інтелектуальні системи»,
ПП «Мережа», «НВО «Інформаційні технології», ПП «Технічна компанія «Мега», ПП «Кремінь
Альянс», ТОВ «Архат», ТОВ «Інтернет Схід Груп», ТОВ «Голден Лінкс», ТОВ «Магнус Лімітед»,
ТОВ «Віванет», ТОВ «Юридична фірма «Статус», ТОВ «Медіана», ТОВ «Волинські оптичні
мережі», ТОВ «Афіна», Одеська національна академія харчових технологій (кафедра ІКТ).
Станом на 27 квітня 2015 р. членами ІнАУ є 187 компаній, серед них 117 дійсних та 70
асоційованих членів.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ У 2014/2015
Звітний період: 28 березня 2014 р. – 27 квітня 2015 р.
№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ІНАУ

1

1.1. Опір монополізму і порушенням умов економічної конкуренції
1.

Направлено листа до КМДА щодо
виконання рекомендацій АМКУ і
забезпечення можливості
телекомунікаційним підприємствам
м. Києва укладати угоди на
розташування телекомунікаційного
обладнання без посередників.

04.04.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №88 від 15.05.2014 Департаменту
транспортної інфраструктури щодо
рішення Київради від 14.07.2011
№378/5765 та створення сприятливих
умов для функціонування та розвитку
телекомунікацій в м.Києві

Лист №63 Голові КДМА щодо рішення
Київради від 14.07.2011 №378/5765 та
створення сприятливих умов для
функціонування та розвитку
телекомунікацій в м.Києві

2.

Направлено листа до В.о. Голови
Антимонопольного Комітету України
щодо підвищення тарифів ПАТ
"Укртелеком" для операторів та
провайдерів телекомунікацій на
безпосередній зв'язок між двома
кінцевими пунктами на місцевій
телефонній мережі
Направлені листи в Державну
інспекцію України з контролю за
цінами, НКРЗІ, ПАТ "Укртелеком"
щодо підвищення тарифів ПАТ
"Укртелеком" для операторів та
провайдерів телекомунікацій на
безпосередній зв'язок між двома
кінцевими пунктами на місцевій
телефонній мережі

19.05.2014

Правління ІнАУ

Лист №86 В.о. Голови АМКУ щодо
підвищення тарифів ПАТ
"Укртелеком" для операторів та
провайдерів телекомунікацій на
безпосередній зв'язок між двома
кінцевими пунктами на місцевій
телефонній мережі

05.06.2014

Правління ІнАУ

АМКУ розпочато дослідження
відповідності дій ПАТ «Укртелеком»
вимогам законодавства про захист
економічної конкуренції.
Результат: тарифи знижено.
Отримана відповідь: Лист №105 від
16.06.2014 АМКУ про розгляд звернення
щодо підвищення тарифів "Укртелеком"
Отримані відповіді:
Лист №137 від 17.07.2014 НКРЗІ про
підвищення тарифів ПАТ "Укртелеком".

3.

Лист №210 від 10.09.2014 ПАТ
"Укртелеком" щодо тарифів ПАТ
"Укртелеком" на послуги
безпосереднього зв'язку
У підсумку пропозиції ІнАУ враховані,
тарифи знижені.

Лист №93 Голові Державної інспекції
України з контролю за цінами щодо
підвищення тарифів ПАТ
"Укртелеком" на безпосередній
зв'язок між двома кінцевими пунктами
на місцевій телефонній мережі
Лист №94 Голові НКРЗІ щодо
підвищення тарифів ПАТ
"Укртелеком" на безпосередній
зв'язок між двома кінцевими пунктами
на місцевій телефонній мережі
Лист №95 Голові ПАТ "Укртелеком"
щодо підвищення тарифів на
безпосередній зв'язок між двома
кінцевими пунктами на місцевій
телефонній мережі

7

№
4.

5.

6.

7.

8.

Захід

Дата

Направлено лист в НКРЗІ щодо
незаконних вимог ПАТ "Укртелеком"
від операторів виконання перевірки
кабельної каналізації електрозв'язку
та складання відповідних актів

26.06.2014

Направлено листа Голові
Харківського територіального
відділення АМКУ щодо
обґрунтованості встановлення плати
по договорам сервітуту, а також
дотримання КСП "Інженерні мережі"
законодавства про захист
економічної конкуренції
Відбулось обговорення протидії
порушенням умов економічної
конкуренції в ході Конференції з
питань розвитку галузі електронних
комунікацій України
Направлені листи до НКРЗІ щодо
проекту Рішення НКРЗІ «Про
затвердження Тарифів на роботи
(послуги) Державного підприємства
«Український державний центр
радіочастот»

Направлено лист в "Укртелеком"
щодо боргу операторів, який виник в
результаті підвищення тарифів
«Укртелеком» на безпосередній
зв’язок між двома кінцевими
пунктами на місцевій телефонній
мережі

Ініціатива
Правління ІнАУ

Результат
Отримано відповідь:
Лист №143 від 25.07.2014 НКРЗІ щодо
можливого порушення законодавства,
стандартів та інших нормативних
документів у сфері телекомунікацій,
оператором телекомунікацій ПАТ
"Укртелеком"

Посилання
Лист №109 НКРЗІ щодо вимог ВАТ
"Укртелеком" від операторів
виконання перевірки кабельної
каналізації електрозв'язку та
складання відповідних актів

Лист №184 від 26.08.2014 НКРЗІ щодо
удосконалення Граничних тарифів на
надання в користування кабельної
каналізації електрозв'язку операторам
телекомунікацій
Отримано відповідь:
Лист № 238 від 10.10.2014 р.
Харківського ТУ АМКУ щодо
обґрунтованості встановлення плати по
договорам сервітуту, а також дотримання
КСП "Інженерні мережі" законодавства
про захист економічної конкуренції

Лист №162 Голові Харківського
територіального відділення АМКУ
щодо обґрунтованості встановлення
плати по договорам сервітуту, а також
дотримання КСП "Інженерні мережі"
законодавства про захист економічної
конкуренції

10.09.2014

Правління ІнАУ

1721.09.2014

Правління ІнАУ
Telecom Summit

Опрацьовані спільні підходи щодо
протидії порушенням умов економічної
конкуренції, недопущенню монополізму

Реліз про Конференцію з питань
розвитку галузі електронних
комунікацій України

29.09.2014
10.11.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №288 від 17.12.2014 НКРЗІ щодо
вартості послуг ДП "УДЦР".
Частина пропозицій ІнАУ врахована.

Лист №177 НКРЗІ щодо проекту
Рішення НКРЗІ «Про затвердження
Тарифів на роботи (послуги)
Державного підприємства
«Український державний центр
радіочастот»

24.10.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №266 від 18.11.2014 ПАТ
"Укртелеком" щодо тарифів ПАТ
"Укртелеком" на послуги
безпосереднього зв'язку
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Лист №211 НКРЗІ щодо вартості
послуг ДП "УДЦР"
Лист №195 ПАТ "Укртелеком" щодо
боргу операторів телекомунікацій
перед ПАТ «Укртелеком», який виник
в результаті підвищення тарифів ПАТ
«Укртелеком» на безпосередній
зв’язок між двома кінцевими пунктами
на місцевій телефонній мережі

№
9.

Захід

Дата

Обґрунтування позиції щодо шкоди
від можливого впровадження Фонду
універсальних послуг в ході
Круглого столу «Впровадження
європейських підходів до
функціонування загальнодоступних
(універсальних) телекомунікаційних
послуг в Україні».

03.12.2014

Ініціатива
Голова Правління

Результат
Привернута увага громадськості і
керівництва держави

Посилання
Доповідь «Чи потрібен Україні Фонд
універсальних послуг?»

Не допущено прийняття змін до Закону
України “Про телекомунікації”, до
Податкового кодексу України та до
Бюджетного кодексу України щодо
впровадження ФУУ

10. Звернення в НКРЗІ щодо
зловживань ПАТ «Укртелеком» в
питаннях доступу та користування
кабельною каналізацією
електрозв’язку

20.01.2015

Правління ІнАУ

11. Оновлено склад Робочої групи ІнАУ
з проблемних питань доступу до ККЕ
ПАТ «Укртелеком». Проведено ряд
засідань робочої групи.
12. Направлені листи в НКРЗІ та АМКУ з
фактами конкретних порушень
правил економічної конкуренції ПАТ
«Укртелеком» на ринку кабельної
каналізації електрозв’язку

Березеньквітень
2015

Робоча група ІнАУ з
проблемних питань
доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком»
Правління ІнАУ
Робоча група ІнАУ з
проблемних питань
доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком».

25.03.2015

13. Проведено дві спільні наради ІнАУ
та Телас з вирішення проблемних
питань доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком».

Березеньквітень
2015

ІнАУ, Телас, УСПП

14. Направлені листи до АМКУ, НКРЗІ
щодо підписання Меморандуму
щодо Правил взаємодії при
встановленні кабельних муфт в
кабельній каналізації електрозв’язку
публічного акціонерного товариства
«Укртелеком»

01.04.2015

Правління ІнАУ
Робоча група ІнАУ з
проблемних питань
доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком».

Отримано відповідь з пропозицією
надати дані конкретних порушень:
Лист №31 від 24.02.2015 НКРЗІ щодо
зловживань ПАТ «Укртелеком» в
питаннях доступу та користування
кабельною каналізацією електрозв’язку
Опрацьовані пропозиції щодо вирішення
проблемних питань доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком».

Лист №10 НКРЗІ щодо зловживань
ПАТ «Укртелеком» в питаннях
доступу та користування кабельною
каналізацією електрозв’язку

Лист №53 НКРЗІ щодо порушень
правил економічної конкуренції ПАТ
«Укртелеком» на ринку кабельної
каналізації електрозв’язку

Опрацьовано та підписано Меморандум
щодо Правил взаємодії при встановленні
кабельних муфт в кабельній каналізації
електрозв’язку публічного акціонерного
товариства «Укртелеком»
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Лист №52 АМКУ щодо порушень
правил економічної конкуренції ПАТ
«Укртелеком» на ринку кабельної
каналізації електрозв’язку
Див. Меморандум щодо Правил
взаємодії при встановленні кабельних
муфт в кабельній каналізації
електрозв’язку публічного
акціонерного товариства
«Укртелеком»
Лист №60/1-2 щодо підписання
Меморандуму щодо Правил взаємодії
при встановленні кабельних муфт в
кабельній каналізації електрозв’язку
публічного акціонерного товариства
«Укртелеком»

№
Захід
15. Направлений спільний лист до
НКРЗІ з пропозиціями до проекту
рішення НКРЗІ «Про внесення змін
до Правил надання в користування
кабельної каналізації
електрозв’язку», прийнятого за
основу рішенням НКРЗІ № 128 від
10.03.2015 року.

Дата
10.04.2015

Ініціатива

Результат

ІнАУ, Телас, УСПП

Посилання
Спільний лист ІнАУ, Телас та УСПП №57
до НКРЗІ щодо змін та доповнень до
проекту Правил надання в користування
кабельної каналізації електрозв'язку

1.2. Захист від незаконних дій держави і третіх осіб
16. Направлено листи посадовим
особам щодо ухвали суду про
накладення арешту на майнові
права інтелектуальної власності, які
виникають у користувачів при
використанні веб-ресурсів Інтернету

16.04.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №98 від 02.06.2014 Прокуратура
Одеської області щодо результату
розгляду заяви
Лист №124 від 03.07.2014 Прокуратури
Приморського району м.Одеси щодо
результату розгляду заяви
Лист №85 від 12.05.2014 СВ
Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області щодо ухвали суду про
накладення арешту на майнові права
інтелектуальної власності
Лист №96 від 29.05.2014 Приморський
районний суд м.Одеси щодо результату
розгляду заяви
Лист №87 від 14.05.2014 МВС України
про розгляд листа щодо незаконності
винесення ухвали
Лист №83 від 06.05.2014 Вища рада
юстиції України щодо ухвали суду про
накладення арешту на майнові права
інтелектуальної власності, які виникають
у користувачів при використанні вебресурсів Інтернету
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Лист №72 Прокурору Одеської
області щодо ухвали суду про
накладення арешту на майнові права
інтелектуальної власності, які
виникають у користувачів при
використанні веб-ресурсів Інтернету
Лист №73 Начальнику Приморського
РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській
області щодо ухвали суду про
накладення арешту на майнові права
інтелектуальної власності
Лист №74 Голові Приморського
районного суду м.Одеси щодо ухвали
суду про накладення арешту на
майнові права інтелектуальної
власності
Лист №75 Міністру внутрішніх справ
України щодо ухвали суду про
накладення арешту на майнові права
інтелектуальної власності, які
виникають у користувачів при
використанні веб-ресурсів Інтернету
Лист №76 Вища рада юстиції України
щодо ухвали суду про накладення
арешту на майнові права
інтелектуальної власності

№
Захід
17. Направлено звернення до органів
місцевого самоврядування
м.Іллічівська Одеської обл. та АМКУ
щодо незаконних дій стосовно члена
ІнАУ ПАТ «Фарлеп Інвест» та інших
учасників ринку, пов’язаних з
прийняттям рішення органів
місцевого самоврядування
м.Іллічівська
18. Направлено листа до
В.о.Генерального прокурора України
щодо порушення прав суб'єктів
господарювання та споживачів
телекомунікаційних послуг у
м.Харкові з боку місцевих
посадовців

Дата
16.05.2014

Ініціатива
Правління ІнАУ

Результат
Вжито заходів щодо скасування
незаконного рішення:
Лист №91 від 16.05.2014 Одеське
обласне територіальне відділення щодо
результату розгляду заяви

03.06.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №109 від 19.06.2014 Генеральної
прокуратури України щодо порушення
прав суб'єктів господарювання та
споживачів телекомунікаційних послуг у
м.Харкові

Посилання
Лист № 27 Голові Одеської
облдержадміністрації щодо рішення
Виконкому Іллічівської міської ради
від 23.01.2014 р. № 7
Лист № 26 щодо рішення Виконкому
Іллічівської міської ради від
23.01.2014 р. № 7
Лист №91 В.о.Генерального
прокурора України щодо порушення
прав суб'єктів господарювання та
споживачів телекомунікаційних послуг
у м.Харкові

Лист №123 від 03.07.2014 Прокуратури
Харківської області
Лист №162 від 11.08.2014 Харківської
міської ради

19. Направлено запит Міському голові
м.Білгород-Дністровський Одеської
області на надання інформації щодо
рішення Білгород-Дністровської
міської ради з питань доступу до
БРМ без узгодження з АМКУ
20. Направлено запит Генеральному
прокурору України щодо проведення
перевірки фактів, зазначених у листі
ІнАУ № 91 від 03.06.2014 р. щодо
перевірки можливих порушень
законодавства з боку посадовців
Харкова

10.06.2014

Правління ІнАУ

23.06.2014

Правління ІнАУ

Лист №263 від 11.11.2014 АМКУ про
подання додаткової інформації
Надана інформація щодо рішення
Білгород-Дністровської міської ради з
питань доступу до БРМ:
Лист №121 від 27.06.2014 БілгородДністровська міська рада про надання
інформації на запит
Отримано відповідь:
Лист №130 від 10.07.2014 Генеральної
прокуратури України щодо законності дій
посадових осіб органів місцевого
самоврядування м.Харкова
Лист №146 від 28.07.2014 Прокуратури
Харківської області
Лист №263 від 11.11.2014 АМКУ про
подання додаткової інформації
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Лист №96 Міському голові м.БілгородДністровський Одеської області щодо
запиту на надання інформації

Лист № 103 Генеральному прокурору
України щодо проведення перевірки
фактів, зазначених у листі ІнАУ № 91
від 03.06.2014 р.

№
Захід
21. Направлено лист Президенту
України щодо порушень у сфері
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
житлового фонду з метою надання
телекомунікаційних послуг в місті
Харкові

Дата
01.07.2014

Ініціатива
Правління ІнАУ

Результат

Посилання

Отримано відповідь щодо скерування до
відповідних органів для розгляду:
Лист №161 від 11.08.2014 Генеральної
прокуратури України щодо законності дій
службових осіб органів місцевого
самоврядування м.Харкова

Лист № 112 Президенту України щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів житлового
фонду з метою надання
телекомунікаційних послуг в місті
Харкові

Лист №181 від 26.08.2014
Антимонопольного комітету України про
розгляд звернення щодо доступу
операторів, провайдерів телекомунікацій
до об’єктів житлового фонду з метою
надання телекомунікаційних послуг в
місті Харкові
22. Направлені листи до АМКУ та
міському голові м.Запоріжжя щодо
Рішення Запорізької міської ради №
54 від 23.04.2014 р.

02.07.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №138 від 17.07.2014 Запорізького
обласного територіального відділення
про розгляд звернення

Лист №114/1-2 щодо Рішення
Запорізької міської ради № 54 від
23.04.2014 р.

Лист №159 від 07.08.2014 Запорізького
обласного територіального відділення
про надання інформації
23. Направлено відповідь Генеральному
прокурору України на вих.
Генеральної прокуратури України від
03.07.2014 р. №0711/3-16340-13
щодо перевірки фактів незаконних
дій посадових осіб Харківської
держадміністрації у 2013 році.

22.07.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №198 від 02.09.2014 АМКУ про
розгляд звернення щодо доступу
операторів, провайдерів телекомунікацій
до об'єктів житлового фонду з метою
надання телекомунікаційних послуг у
м.Харків
Лист №218 від 16.09.2014 Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України щодо законності дій службових
осіб органів місцевого самоврядування
Лист №263 від 11.11.2014
Антимонопольний комітет України про
подання додаткової інформації
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Лист №128 Генеральному прокурору
України на вих. Генеральної
прокуратури України від 03.07.2014 р.
№0711/3-16340-13

№
Захід
24. Направлений лист Вищій раді
юстиції України щодо ухвали суду
про проведення обшуку ТОВ
«Вокар-Холдинг» з приводу
здійснення протиправних дії
пов’язаних з проведенням обшуку
підприємства без достатніх
правових підстав у м.
Сєверодонецьку
25. Направлений лист Генеральній
прокуратурі щодо ухвали суду про
проведення обшуку в рамках
кримінального провадження № 1кс/427/659/2014

Результат

Посилання

13.08.2014

Дата

Правління ІнАУ

Ініціатива

Отримано відповідь:
Лист №193 від 01.09.2014 Вищої ради
юстиції суду про проведення обшуку в
рамках кримінального провадження № 1кс/427/659/2014

Лист №145 Вищій раді юстиції України
щодо ухвали суду про проведення
обшуку в рамках кримінального
провадження № 1-кс/427/659/2014

13.08.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь, переправлено за
належністю, проведено перевірку:
Лист №199 від 03.09.2014 Генеральної
прокуратури України щодо ухвали суду
про проведення обшуку в рамках
кримінального провадження № 1кс/427/659/2014

Лист №146/1-3 щодо ухвали суду про
проведення обшуку в рамках
кримінального провадження № 1кс/427/659/2014

Лист № 240 від 13.10.2014 р.
Прокуратури Луганської області щодо
ухвали суду про проведення обшуку
Отримано відповідь:
Лист №192 від 01.09.2014 Запорізького
обласного територіального відділення
АМКУ щодо Рішення Запорізької міської
ради № 54 від 23.04.2014 р.

26. Направлений лист Голові
Запорізького територіального
відділення АМКУ щодо Рішення
Запорізької міської ради № 54 від
23.04.2014 р.

15.08.2014

Правління ІнАУ

Лист № 148 Голові Запорізького
територіального відділення АМКУ
щодо Рішення Запорізької міської
ради № 54 від 23.04.2014 р.

27. Відбулось обговорення питань
захисту законних інтересів ІКТпідприємств в ході Конференції з
питань розвитку галузі електронних
комунікацій України
28. Направлено листа Генеральному
директору Групи «1+1 медіа» щодо
виведення програм, які входять до
УПП, з дистриб’юційних пакетів.
29. Опрацьовані пропозиції щодо
внесення змін до КПК України в
частині вилучення речових доказів і
документів на електронних носіях.

1721.09.2014

Члени ІнАУ
Учасники UA-IX
Telecom Summit

Опрацьовані спільні підходи щодо
захисту законних інтересів ІКТпідприємств від незаконних дій з боку
органів державної влади та місцевого
самоврядування

Реліз про Конференцію з питань
розвитку галузі електронних
комунікацій України

2015

Прийнято зміни до в ст.159 и 168 КПК
стосовно тимчасового доступу до
вилучення електронних інформаційних
систем або їх частин без їх вилучення та
відповідної ухвали суду

Закон від 12.02.2015 р. N 191-VIII

06.04.2015

Правління
ІнАУ
«Юскутум»
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№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

1.3. Протидія шкідливим податковим новаціям
30. Направлено лист щодо Проекту
Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
сприяння виробництва
національного аудіовізуального
продукту №4301а від 17.07.2014 р. з
проханням зняти з розгляду.

24.07.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №166 від 18.08.2014 Народного
депутата України Мірошниченка І.М.
щодо проекту Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо сприяння виробництва
національного аудіовізуального
продукту)" №4301а
Законопроект знято з розгляду

Лист №132/1-3 щодо Проекту Закону
про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо сприяння
виробництва національного
аудіовізуального продукту №4301а від
17.07.2014 р.

31. Направлено листа Прем’єр-міністру
України з проханням щодо
скасування системи електронного
адміністрування ПДВ

06.11.2014

Правління ІнАУ

Враховано частково.
Отримано відповідь:
Лист №282 від 04.12.2014 Міністерства
фінансів України щодо системи
електронного адміністрування ПДВ

Лист №209 Прем’єр-міністру України
щодо скасування системи
електронного адміністрування ПДВ
в частині електронного
адміністрування ПДВ з відкриттям
спеціального рахунку платника

Лист № 298 від 25.12.2014 р. Державної
фіскальної служби України щодо системи
електронного адміністрування ПДВ
32. Направлено листа до Комітету ВРУ з
питань культури і духовності щодо
проекту Закону реєстраційний
№1317 з пропозицією виключення
положень в частині поширення дії
акту на мережу Інтернет.
33. Направлено листа Прем’єр міністру
України з проханням не допустити
прийняття Законопроекту щодо
удосконалення фінансової підтримки
вітчизняної кінематографії, який
передбачає впровадження нового
зору з операторів/провайдерів
телекомунікацій
34. Направлено листа Віце-прем’єрміністру про проведення зустрічі
щодо удосконалення фінансової
підтримки вітчизняної кінематографії

20.01.2015

Правління ІнАУ

Лист №09 Комітету ВРУ з питань
культури і духовності щодо проекту
Закону реєстраційний №1317

09.04.2015

Правління ІнАУ

Відповідь очікується

Лист №66 від Прем’єр-міністру
України щодо Проекту Закону про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
удосконалення фінансової підтримки
вітчизняної кінематографії

10.04.2015

АППК, ІнАУ
Телекомпалата,
Укртелемережа,
Спілка операторів
телекомунікацій
Одеської області,
ВАОКТТМ, СКТБ

Відповідь очікується

Спільний лист асоціацій Асоціації
операторів медіа-послуг віце-прем’єр
міністру України щодо підтримки
національного кінематографа
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№
Захід
35. Направлено листа профільним
парламентським комітетам з
проханням не підтримувати
законопроект № 1359 «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України щодо
удосконалення фінансової підтримки
вітчизняної кінематографії»

Дата
13.04.2015

Ініціатива
Телекомпалата

Результат
Відповідь очікується

Посилання
Спільний лист ІнАУ та ТПУ авторам
проекту Закону України "Про внесення
змін до Податкового кодексу України
щодо удосконалення фінансової
підтримки вітчизняної кінематографії"

1.4. Підтримка ліцензіатів радіочастот і дерегуляція у сфері використання РЕЗ
36. Направлені пропозиції до ДССЗЗІ та
НКРЗІ щодо порядку впровадження
технологічної нейтральності
радіотехнологій в смугах
радіочастот 1427.5-1 497.5МГц;
1785-1805МГц.; 1 880...1 900МГц ,
2400-2483,5МГц, 5150-5250МГц,
5250-5350МГц, 5470-5725МГц, 52755850МГц

08.04.2014
26.05.2014

Радіокомітет ІнАУ

Частково впроваджено при розробці
нормативних актів щодо технологічної
нейтральності

Лист №67 НКРЗІ Пропозиції щодо
порядку впровадження технологічної
нейтральності радіотехнологій в
смугах радіочастот

37. Направлено листа до НКРЗІ щодо
внесення змін до Рішення НКРЗІ від
25.02.2014 №116 про Введення в
дію нового Переліку
радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для
експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію
38. Направлено конституційне
звернення до Конституційного суду
України з приводу офіційного
тлумачення положень статті 41
Закону України "Про радіочастотний
ресурс України"

10.06.2014

Радіокомітет ІнАУ

Пропозиції ІнАУ взяті до відома

Лист №97 НКРЗІ щодо внесення змін
до Рішення НКРЗІ від 25.02.2014
№116 про Введення в дію нового
Переліку радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для
експлуатації яких не потрібні дозволи
на експлуатацію

11.06.2014

Радіокомітет ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №116 від 25.06.2014
Конституційний суд України відповідь на
конституційне звернення з приводу
офіційного тлумачення положень статті
41 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України"

Лист №99 Конституційний суд України
щодо конституційного звернення з
приводу офіційного тлумачення
положень статті 41 Закону України
"Про радіочастотний ресурс України"

39. Надані пропозиції НКРЗІ щодо
Переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв, на
експлуатацію яких потрібен дозвіл
на експлуатацію

18.07.2014

Радіокомітет ІнАУ

Пропозиції ІнАУ взяті до відома

Лист №124 НКРЗІ щодо рішення
НКРЗІ №382 від 17.06.2014р.

Лист №89/1-2 пропозиції щодо
порядку впровадження технологічної
нейтральності радіотехнологій в
смугах радіочастот
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№
Захід
40. Направлені пропозиції та
зауваження до НКРЗІ щодо Переліку
радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, на
експлуатацію яких потрібен дозвіл
на експлуатацію радіоелектронного
засобу або випромінювального
пристрою
41. НКРЗІ щодо звернення ТОВ «СВДІНТЕРКОМ»

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

22.08.2014

Радіокомітет ІнАУ

Пропозиції ІнАУ взяті до відома

Лист №150 Голові НКРЗІ щодо
Переліку радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, на
експлуатацію яких потрібен дозвіл на
експлуатацію радіоелектронного
засобу або випромінювального
пристрою

14.10.2014

Правління ІнАУ

У підсумку внесені зміни до Правил
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій (діяльність з надання
послуг доступу до Інтернет) (Рішенням
НКРЗІ № 18 від 13.01.2015) щодо
спрощення вимог до складу персоналу,
який безпосередньо виконує функції
щодо надання послуг доступу до
Інтернету і здійснює технічне
обслуговування та експлуатацію мереж

Лист № 188 НКРЗІ щодо звернення
ТОВ «СВД-ІНТЕРКОМ»
Лист № 241 від 13.10.2014 р. ТОВ
"СВД ІНТЕРКОМ" щодо порушення
НКРЗІ законних прав ліцензіата

42. Участь у ряді нарад з впровадження
в Україні послуг 3G

2014

Правління ІнАУ
НКРЗІ

43. Презентація на VІ міжнародній
конференція «Нові медіа – нові
можливості»

27.03.2015

Голова Правління

Враховані інтереси учасників ринку
(суб’єктів господарювання та споживачів)
при формуванні ліцензій на послуги 3G
Вирішення проблемних питань
впровадження 3G в Україні

Доповідь "Перспективи появи мережі
3G в Україні. Що чекає на
користувачів Інтернету"

1.5. Інформаційна та правова підтримка членів ІнАУ
44. Проведення моніторингу
законодавства в сфері ІКТ

Впродовж
звітного
періоду

Адміністрація ІнАУ

45. Консультування Членів ІнАУ з
питань господарської діяльності

Впродовж
звітного
періоду

Адміністрація ІнАУ

46. Реагування на випадки порушення
прав учасників ІКТ-ринку

Впродовж
звітного
періоду
2015

Правління ІнАУ

47. Підготовка до затвердження нової
редакції Статуту ІнАУ

Правління ІнАУ

Здійснення моніторингу законодавства та
інформування Членів ІнАУ шляхом
направлення електронних повідомлень у
розсилки ІнАУ
Вирішення конкретних питань за
зверненням представників Членів ІнАУ,
консультування Членів ІнАУ в розрізі
загальних питань шляхом направлення
електронних повідомлень.
Реагування по суті звернень ІнАУ до
різних органів державної влади
Нова редакція Статуту ІнАУ направлена
у розсилку членів ІнАУ
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Контакти з різними органами
державної влади по суті порушень
прав учасників ІКТ-ринку

№
Захід
48. Уточнення юридичних питань щодо
внесення змін до Статуту Інтернет
Асоціації України
49. Уточнення інформації щодо подання
відомостей про кінцевого
вигодоодержувача

Дата

Ініціатива

08.08.2014

Правління ІнАУ

18.02.2015

Правління ІнАУ

Результат

Посилання

Отримано відповідь:
Лист №214 від 15.09.2014
УКРДЕРЖРЕЄСТР щодо питань,
пов'язаних із правовим статусом такого
господарського об'єднання, як асоціація
Отримано відповідь:
Лист №33 від 02.03.2015 Укрдержреєстр
щодо подання відомостей про кінцевого
вигодоодержувача

Лист №140/1-2 щодо внесення змін до
статуту Інтернет Асоціації України

Лист №29, 30 щодо подання
відомостей про кінцевого
вигодоодержувача

Лист №61 від 30.03.2015 Міністерства
юстиції України щодо подання
відомостей про кінцевого
вигодоодержувача
50. Направлення листа Голові
Державної фіскальної служби
України щодо статусу неприбуткових
організацій

51. Листи профільним парламентським
комітетам з проханням підтримки
законопроекту Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо
оподаткування неприбуткових
організацій) 2049 від 05.02.2015
52. Інформування про ключові заходи у
сфері ІКТ-ринку України
53. Проведено ряд опитувань членів
ІнАУ з різних актуальних питань
54. Інформування членів ІнАУ про
детальні результати роботи
Правління
55. Направлення у розсилку ІнАУ
юридичних коментарів від
юридичних фірм-членів ІнАУ,
зокрема ЮФ «Василь Кісіль і
партнери», «Юскутум».

12.02.2015

Правління ІнАУ

Лист №23 Голові Державної
фіскальної служби України щодо
статусу неприбуткових організацій

17.04.2015

27.02.2015

Правління ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ
Правління ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду
Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ
«Василь Кісіль і
партнери»,
«Юскутум»

Прийнято у першому читанні ЗП Про
внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо оподаткування
неприбуткових організацій) 2049 від
05.02.2015. (автори О.Продан та інші, в
авторському колективі Т.Попова).
Використання розсилки для
інформування про ключові заходи у
сфері ІКТ-ринку України
Виконане узагальнення інформації
Передбачене попереднє інформування
про порядок денний засідань Правління і
Комітетів
Інформування членів ІнАУ по актуальних
юридичних питаннях
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Лист №70 Державній фіскальній
службі України щодо статусу
неприбуткових організацій
Відкритий лист №36 щодо статусу
об’єднань юридичних осіб для
здійснення представницьких функцій

№

2

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

2.1.Врегулювання питання сумісного підвісу кабелів зв’язку на об’єктах енергетичного комплексу
56. Направлено листа Президенту
України та Прем’єр-міністру України
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу

25.06.2014

Правління ІнАУ

57. Направлено листа НКРЗІ щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

25.06.2014

Правління ІнАУ

58. Направлено листа НКРЕ щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

25.06.2014

Правління ІнАУ

59. Проведено ряд засідань Робочої
групи ІнАУ з питань сумісного
підвісу, проведено опитування
ченців ІнАУ про стан справ у сфері
сумісного підвісу
60. Направлені листи Головам
профільних парламентських
комітетів щодо питань доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

Робоча група ІнАУ з
питань сумісного
підвісу

25.06.2014

Правління ІнАУ

Адміністрацією Президента України
надано доручення НКРЗІ та НКРЕ від
04.08.2014 за № 44-01/46 щодо
можливості використання об’єктів
електроенергетичного комплексу для
розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж.
АП направила за належністю до НКРЗІ.
Отримана відповідь: Лист №160 від
11.08.2014 Адміністрації Президента
України щодо можливості використання
об'єктів електроенергетичного комплексу
для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж
Підтримана позиція ІнАУ.
Організована спільна нарада за участю
НКРЗІ, НКРЕК,ІнАУ та учасників ринку.
Отримано відповідь: Лист №131 від
10.07.2014 НКРЗІ щодо доступу
операторів, провайдерів телекомунікацій
до об’єктів енергетичного комплексу
Організована спільна нарада за участю
НКРЗІ, НКРЕК,ІнАУ та учасників ринку.
Отримано відповідь: Лист №149 від
29.07.2014 НКРЕ щодо доступу
операторів, провайдерів телекомунікацій
до об’єктів енергетичного комплексу
Сформована позиція щодо необхідності
адміністративного та тарифного
регулювання ринку сумісного підвісу, яка

Лист №105 Президенту України щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

Підтримана позиція ІнАУ.
Направлені листи о регуляторів.
Отримано відповіді: Лист №176 від
21.08.2014 Комітету ВРУ з питань
підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики

Лист №108/1 Голові Комітету з питань
інформатизації та інформаційних
технологій
Аналогічні листи; Голові Комітету з
питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та
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Лист №106 Прем’єр-міністру України
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу

Лист №107/1 НКРЗІ щодо доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

Лист №107/2 НКРЕ щодо доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат
Лист №194 від 01.09.2014 НКРЕ щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

61. Направлені листи Президенту
України, Прем'єр-міністру України
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу

07.08.2014

Правління ІнАУ

62. НКРЗІ, НКРЕ щодо доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу
63. Направлені листи в обленерго щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу і механізму
ціноутворення послуг з організації
спільного підвісу кабелів зв’язку на
електричних опорах

07.08.2014

Правління ІнАУ

07.08.2014

Правління ІнАУ

Поінформовано про доручення
Адміністрації Президента України до
НКРЗІ та НКРЕ від 04.08.2014 за № 4401/46 щодо можливості використання
об’єктів електроенергетичного комплексу
для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж.
Отримано відповідь щодо звернення за
належністю: Лист №216 від 15.09.2014
НКРЕ
Отримані відповіді від обленерго щодо
механізму ціноутворення послуг з
організації спільного підвісу:
Лист №167 від 18.08.2014 ВАТ
"Тернопільобленерго"
Лист №175 від 21.08.2014 ПАТ
"Рівнеобленерго"
Лист №182 від 26.08.2014 ПАТ "ДТЕК
Дніпрообленерго"
Лист №195 від 01.09.2014 ПАТ
"Кіровоградобленерго"
Лист №196 від 01.09.2014 ПАТ
"Одесаобленерго"
Лист №197 від 01.09.2014 АК
"Харківобленерго"
Лист №205 від 08.09.2014 ПАТ
"Вінницяобленерго"
Лист №206 від 08.09.2014 ПАТ "ДТЕК
Дніпрообленерго"
Лист №213 від 12.09.2014 ПАТ
"Полтаваобленерго"
Лист №217 від 15.09.2014 ПАТ
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Посилання
ядерної безпеки
Голові Комітету з питань
підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики
Голові Комітету з питань транспорту і
зв'язку
Лист №135/1-2 Президенту України,
Прем'єр-міністру України щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу
Лист №136/1-2 НКРЗІ, НКРЕ щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу
Лист №137/1-25 щодо доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

"Прикарпаттяобленерго"
Лист №224 від 22.09.2014 ПАТ
"Миколаївобленерго"
Лист №230 від 24.09.2014 ПАТ
"Київенерго"
64. Організована спільна нарада з
питань доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу і
механізму ціноутворення послуг з
організації спільного підвісу кабелів
зв’язку на електричних опорах
65. Направлення в НКРЗІ листа щодо
надання пропозицій ринку за
результатами спільної наради від
14.08.2014
66. Направлено листи Президенту
України та Прем'єр-міністру України
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу з
проханням повторно надати спільне
доручення НКРЗІ та НКРЕ

14.08.2014

НКРЗІ, НКРЕК, ІнАУ

Обговорені механізми взаємодії
телеком- та енергетичних підприємств
при розміщенні кабелів на елементах
енергетичної інфраструктури (порядок,
обмеження, типовий договір, незалежні
органи з видачі ТУ та експертизи).

Лист №232 від НКРЗІ щодо підсумків
наради з питань доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу

01.09.2014

Правління ІнАУ

Враховані пропозиції щодо регулювання
доступу о інфраструктури
телекомунікацій

Лист №157 НКРЗІ щодо надання
пропозицій ринку за результатами
спільної наради від 14.08.2014

01.09.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь щодо початку роботи
над розробкою законопроекту «Про
інфраструктуру телекомунікаційних
мереж»:
Лист №249 від 22.10.2014 Адміністрації
Президента України щодо можливості
використання об'єктів
електроенергетичного комплексу для
розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж

Лист №158 Президенту України щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

67. Направлено лист Голові
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу
68. Відбулось обговорення питань
сумісного підвісу та відповідного
обладнання в ході Конференції ІнАУ
та ДП «UA-IX» з питань розвитку
галузі електронних комунікацій
України

01.09.2014

Правління ІнАУ

Відповідь не надана.

1721.09.2014

Члени ІнАУ
Учасники UA-IX
Telecom Summit

Опрацьовані спільні підходи щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу і механізму
ціноутворення послуг з організації
спільного підвісу кабелів зв’язку на
електричних опорах

Лист №160 Голові Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг щодо доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу
Реліз про Конференцію з питань
розвитку галузі електронних
комунікацій України
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Лист №159 Прем'єр-міністру України
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів енергетичного комплексу

№
Захід
69. Направлено лист НКРЗІ щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

70. Направлено лист Співголовам
депутатського об’єднання «За
цифрове майбутнє України» щодо
проведення зустрічі щодо підходів
до використання сумісного підвісу
проводів електрозв’язку

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

23.09.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь щодо підсумків
робочої наради та роботи над
законопроектом :
Лист №232 від 26.09.2014 НКРЗІ щодо
доступу операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

Лист №173 НКРЗІ щодо доступу
операторів, провайдерів
телекомунікацій до об’єктів
енергетичного комплексу

30.12.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь, зустріч призначена
на 30.01.2015

Лист № 240 Співголові депутатського
об’єднання «За цифрове майбутнє
України» Бєльковій О.В. щодо тарифів
на використання сумісного підвісу
проводів електрозв’язку на опорах
електропередач

71. Направлено листа до АМКУ, НКРЕП,
НКРЗІ, профільних парламентських
комітетів щодо
з’ясування причин значного
підвищення тарифів на
використання сумісного підвісу
проводів електрозв’язку на опорах
електропередач тих
енергопередавальних організацій
України, відносно яких управлінські
функції здійснює ТОВ «ВС Енерджі
Інтернейшнл Україна»

09.01.2015

72. Проведено зустріч з Співголовами
депутатського об’єднання «За
цифрове майбутнє України» щодо
підходів до використання сумісного
підвісу проводів електрозв’язку

30.01.2015

Правління ІнАУ

Отримано відповідь, пропозиція
опрацьовувати законопроект:
Лист №12 від 29.01.2015 АМКУ щодо
тарифів на використання сумісного
підвісу проводів електрозв'язку на
опорах електропередач
Лист №20 від 10.02.2015 НКРЕКП
Лист №21 від 11.02.2015 НКРЗІ
Лист №30 від 23.02.2015 Головного
управління контррозвідувального захисту
інтересів держави у сфері економічної
безпеки

Робоча група ІнАУ з
питань сумісного
підвісу

Ухвалено розробити від ІнАУ
консолідовану концепцію вирішення
проблеми підвісу і запропонувати її на
наступній зустрічі з депутатамиспівголовами МФО.
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Лист № 241 Співголові депутатського
об’єднання «За цифрове майбутнє
України» Данченку О.І. щодо тарифів
на використання сумісного підвісу
проводів електрозв’язку на опорах
електропередач
Лист №5/1-6 щодо тарифів на
використання сумісного підвісу
проводів електрозв'язку на опорах
електропередач

№
Захід
73. Направлено листа співголовам
Депутатського об'єднання "За
цифрове майбутнє України" щодо
Концепції використання об'єктів
електроенергетичного комплексу
для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж

Дата

Ініціатива

Результат

17.03.2015

Правління ІнАУ,
Робоча група ІнАУ з
питань сумісного
підвісу

Опрацьована Концепція використання
об'єктів електроенергетичного комплексу
для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж

Посилання
Лист №46/1-2 Депутатському
об'єднанню "За цифрове майбутнє
України" щодо використання об'єктів
електроенергетичного комплексу для
розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж

2.2. Впорядкування доступу до будинкових розподільчих мереж та їх використання
74. Направлено листа Віце-прем'єрміністру-Міністру регіонбуд України з
проханням надати рекомендації
щодо загальних правил доступу
операторів до об’єктів житлового та
нежитлового фондів з метою
надання телекомунікаційних послуг,
порядку використання об’єктів
житлово-комунальної сфери для
потреб інфраструктури
телекомунікаційних мереж
75. Направлено листа Голові Державної
архітектурно-будівельної інспекції
України щодо документів
дозвільного характеру на
будівництво та модернізацію
телекомунікаційних мереж
76. Направлено листа Прем’єр-міністру
України,Голові Верховної Ради
України та Голові Комітету з питань
податкової та митної політики
щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на
прибуток підприємств та податку на
додану вартість у разі застосування
податкового компромісу
(законопроект № 4930 від
26.05.2014)

19.06.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №139 від 18.07.2014 Управління
житлової політики про розгляд звернення

Лист № 101 Віце-прем'єр-міністру
України – Міністру регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
щодо доступу операторів,
провайдерів телекомунікацій до
об’єктів житлового фонду

19.06.2014

Правління ІнАУ

22.07.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №136 від 14.07.2014
Держархбудінспекції України щодо
документів дозвільного характеру на
будівництво та модернізацію
телекомунікаційних мереж
Отримано відповідь:
Лист №179 від 22.08.2014 Комітету ВРУ з
питань податкової та митної політики
щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на
прибуток підприємств та податку на
додану вартість у разі застосування
податкового компромісу

Лист № 102 Голові Державної
архітектурно-будівельної інспекції
України щодо документів дозвільного
характеру на будівництво та
модернізацію телекомунікаційних
мереж
Лист №129/1-3 щодо особливостей
уточнення податкових зобов'язань з
податку на прибуток підприємств та
податку на додану вартість у разі
застосування податкового компромісу
(законопроект № 4930 від 26.05.2014)

Лист №183 від 26.08.2014 Мінфіну щодо
внесення змін до проекту ЗУ "Про
внесення змін до Податкового кодексу
України щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на
прибуток підприємств та податку на
додану вартість"
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№
Захід
77. Направлено листа Першому
заступнику прокурора м.Харкова
щодо рішенням Харківської міської
ради від 24.10.12 №882/12 (із
змінами від 06.08.14 №1643/14) з
проханням про скасування рішення
про затвердження Програми
«Єдиний комунікаційний канал» в
багатоквартирних житлових
будинках

Дата
10.09.2014

Ініціатива
Правління ІнАУ

Результат
Отримано відповідь:
Лист №226 від 22.09.2014 Прокуратури
Харківської області щодо направлення
звернення ІнАУ Прокурору м.Харкова
для організації перевірки та прийняття
рішення
Лист №233 від 29.09.2014 Прокуратури
Харківської області щодо направлення
звернення ІнАУ Прокурору м.Харкова
для організації перевірки та прийняття
рішення
Лист № 239 від 13.10.2014 р.
Прокуратури м. Харкова щодо рішенням
Харківської міської ради від 24.10.12
№882/12 (із змінами від 06.08.14
№1643/14) про затвердження Програми
«Єдиний комунікаційний канал» в
багатоквартирних житлових будинках
Опрацьовані спільні підходи щодо
доступу до будинкових розподільчих
мереж і захисту в цьому питанні інтересів
телекомунікаційних підприємств

Посилання
Лист №163 Першому заступнику
прокурора м.Харкова щодо рішенням
Харківської міської ради від 24.10.12
№882/12 (із змінами від 06.08.14
№1643/14) про затвердження
Програми «Єдиний комунікаційний
канал» в багатоквартирних житлових
будинках

78. Відбулось обговорення питань
доступу до будинкових розподільчих
мереж в ході Конференції ІнАУ та
ДП «UA-IX» з питань розвитку галузі
електронних комунікацій України
79. Направлено листа Київському
міському голові щодо впорядкування
діяльності суб’єктів господарювання
в галузі зв’язку та інформаційних
технологій

1721.09.2014

Члени ІнАУ
Учасники UA-IX
Telecom Summit

15.12.2014

Телекомунікаційна
палата України,
ІнАУ, УСПП

Отримано відповідь:
Лист №06 від 23.01.2015 АМКУ щодо
впорядкування діяльності суб’єктів
господарювання в галузі зв’язку та
інформаційних технологій

Спільний лист №1464 Київському
міському голові щодо впорядкування
діяльності суб’єктів господарювання в
галузі зв’язку та інформаційних
технологій

80. Направлено листа АМКУ про
залучення Київської міської ради VIІго скликання до справи №13626.13/388-12

16.12.2014

Правління ІнАУ

Отримано відповідь:
Лист №15 від 02.02.2015 АМКУ про
залучення Київської міської ради VIІ-го
скликання до справи №136-26.13/388-12

Лист №234 АМКУ про залучення
Київської міської ради VIІ-го скликання
до справи №136-26.13/388-12

81. Направлено листа Київському
міському Голові щодо внесення змін
до проекту рішення Київської міської
ради №378/5765 від 14.07.2011

01.04.2015

Телекомунікаційна
палата України,
ІнАУ, УСПП

Отримано відповідь:
Лист №71 від 16.04.2015 р. Київського
територіального відділення АМКУ щодо
можливості внесення змін до проекту
рішення Київської міської ради
№378/5765 від 14.07.2011

Спільний лист №1547/1 щодо
можливості внесення змін до проекту
рішення Київської міської ради
№378/5765 від 14.07.2011
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Реліз про Конференцію з питань
розвитку галузі електронних
комунікацій України

№

Захід

3

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

РОЗВИТОК ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРУКТУР ІНАУ

3.1. Розвиток ДП «UA-IX»
82. Збільшення кількості Учасників ДП
«UA-IX»

Впродовж
звітного
періоду

Адміністрація ДП
«UA-IX»

83. Заходи щодо запуску нових послуг
ДП «UA-IX»

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ
технічні
адміністратори

84. Проведено роботу щодо збору
інформації про порушення Правил
UA-IX іншими Учасниками UA-IX

Впродовж
звітного
періоду

Технічні
адміністратори

Укладено 11 договорів з новими
Учасниками та підключено 2 додаткових
оптичних порти для існуючих Учасників.
Проте за 2014 рік було розірвано
договірні відносини з 7 компаніями (в
тому числі з компаніями АР Крим (3) та
компаніями, що ліквідувалися (2). Також
дві компанії відмовились від 4
додаткових оптичних портів з метою
оптимізації своїх фінансових витрат
Проведені заходи щодо оптимізації
роботи UA-IX в частині організації обміну
трафіком між Учасниками без
анонсування автономної системи UA-IX,
що наразі дало можливість збільшити
об’єм трафіку на 70 Гб.
Впроваджено щотижневий моніторинг
асиметрії трафіку серед Учасників UA-IX

85. Заходи щодо популяризації обміну
IPv6 - трафіком та щодо
впровадженню та організації обміну
IPv6 – трафіком

Впродовж
звітного
періоду

Учасники ДП «UAIX»,
технічні
адміністратори

У порівнянні з 2013 роком вдвічі зросла
кількість Учасників, які проводять обмін
IPv6-трафіком, станом на кінець 2014
року вона становила 70 Учасників

86. Впровадження «лояльних» тарифів
на підключення до мережі UA-IX

Вересень
2014

Правління ІнАУ

87. Проведення Конференції ІнАУ та ДП
«UA-IX» з питань розвитку галузі
електронних комунікацій України
88. Благодійна допомога учасникам
АТО

Вересень
2014

Правління ІнАУ,
Члени ІнАУ та
Учасники UA-IX
Правління ІнАУ

Прийнято рішення щодо зниження
вартості підключення порту на 50% від
попередньо затверджених тарифів
Обговорено шляхи розвитку UA-IX в ході
спільної Конференції ІнАУ, ДП «UA-IX»
та Telecom Summit
Здійснено закупівлю обладнання для
структурних підрозділів МОУ та
добровольчих батальйонів, що беруть
участь в АТО, за рахунок коштів ДП «UAIX» на загальну вартість близько 500 тис.
грн згідно рішень Правління ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду
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Учасники обміну Інтернет-трафіком

Тарифи за користування послугами
ДП «UA-IX»
Реліз про Конференцію з питань
розвитку галузі електронних
комунікацій України
Подяка Т.в.о. начальника військ
зв’язку Збройних Сил України

№
Захід
89. Тестове підключення до UA-IX

90. Інформування та популяризація
діяльності ДП «UA-IX»

Дата

Ініціатива

Вересень
2014

Правління ІнАУ

постійно

Правління ІнАУ,

Результат

Посилання

Згідно рішення Правління ІнАУ було
реалізовано можливість безкоштовного
тестового включення нових Учасників
UA-IX строком до 1 місяця, 8 компаній
скористувались цією послугою
Інформування Учасників ДП «UA-IX» та
Членів ІнАУ, наповнення відповідного
розділу сайту ДП «UA-IX». Публічне
висвітлення роботи ДП «UA-IX» в рамках
різних заходів.

3.2. Розвиток Комітетів та робочих груп ІнАУ
91. Створено Комітет ІнАУ з питань
виробників та постачальників
телекомунікаційного обладнання

Члени Комітету ІнАУ
з питань
інтелектуальної
власності

92. Створено Робочу групу з питань
сумісного підвісу кабелів зв'язку на
елементах інфраструктури
електроенергетичних компаній

Травень
2014

93. Оновлено склад Робочої групи ІнАУ
з проблемних питань доступу до ККЕ
ПАТ «Укртелеком». Проведено ряд
засідань робочої групи

Березеньквітень
2015

4

Робоча група ІнАУ з
проблемних питань
доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком»

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Протокол установчого засідання
Комітету від 04.06.2014

Опрацьовані пропозиції щодо вирішення
проблемних питань сумісного підвісу,
опрацьована Концепція використання
об'єктів електроенергетичного комплексу
для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж
Опрацьовані пропозиції щодо вирішення
проблемних питань доступу до ККЕ ПАТ
«Укртелеком».

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ СВОБОДОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ В ІНТЕРНЕТІ

4.1. Захист свободи слова
94. Проведено Освітній семінар
«Відкритий Інтернет для розвитку
держави»
95. Відбулось обговорення питань
сподоби слова і Зміцнення
демократії через Інтернет в ході 5го Українського Форуму з управління
Інтернетом (IGF-UA)

09.04.2014

Правління ІнАУ,
Google Україна

03.10.2014

ІнАУ, УСПП, НКРЗІ,
ДССЗЗІ, Київський
коледж зв’язку,
Спільний проект ЄС
та РЄ «Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»

Обговорені шляхи забезпечення
відкритості Інтернету та свободи слова в
контексті розвитку ефективної держави
Обговорення питань захисту свободи
слова та безпеки в Інтернеті на
Дискусійній панелі №2 «Права людини і
споживача в Інтернеті»
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Реліз: Представники ІКТ-спільноти
обговорили відкритий Інтернет для
розвитку держави
Див. реліз: П’ятий Український Форум
з управління Інтернетом IGF-UA
Див. матеріали 5-го IGF-UA

№
Захід
96. Проведена прес-конференція ІнАУ:
«В Європу чи в Євразію?
Держрегулювання Інтернету - шлях
до тоталітаризму»

Дата

Ініціатива

08.10.2014

ІнАУ

97. Проведена Конференція «Безпечний
Інтернет для дітей - це можливо!»

10.12.2014

98. Круглий стіл «Баланс між безпекою і
свободою вираження поглядів в
Інтернеті»

09.02.2015

99. Круглий стіл «Значення відкритого
Інтернету та свободи слова в
українському контексті»

31.03.2015

100. Ряд звернень ІнАУ та медійних
асоціацій щодо необхідності
ліквідації НЕК з питань захисту
суспільної моралі, яка створювала
загрози свободі слова в України та
дублювала функції інших органів
виконавчої влади.

10.02.2015

ІнАУ, Google
Україна
Спільна програма
проект ЄС та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»
ІнАУ, Комітет ВРУ з
питань
інформатизації та
зв'язку, Спільна
програма ЄС та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»
ІнАУ, Google
Україна,
Американська
торгівельна палата
ІнАУ, НАМ, ІТК

Результат

Посилання

Протидія спробам нової української
влади відновити підходи старої влади
щодо посилення державного контролю
над інтернет-ринком - цього разу під
гаслами посилення інформаційної
безпеки в період проведення АТО, а
також у чергових «турботах» про якість
інтернет-послуг
Учасники конференції
обговорили питання дитячої безпеки в
Інтернеті, досвід і напрацювання НДО і
держави у даній сфері, бачення та
перспективи партнерства з питань
дитячої безпеки в мережі, а також
можливості розвитку партнерства та
реалізації спільних проектів.
Сформовані Рекомендації Круглого
столу стосовно принципів свободи
вираження поглядів

Реліз: прес-конференція ІнАУ: «В
Європу чи в Євразію?
Держрегулювання Інтернету – шлях
до тоталітаризму»

Опрацьовані спільні підходи щодо
принципів дотримання свободи слова та
відкритості Інтернету

ІнАУ з партнерами провели круглий
стіл «Значення відкритого Інтернету
та свободи слова в українському
контексті»
Законопроект № 1647 от 26.12.2014
Про внесення змін до Закону України
"Про захист суспільної моралі" (щодо
державного нагляду)

Парламент у лютому 2015 прийняв
рішення щодо ліквідації НЕК з питань
захисту суспільної моралі, згодом видано
указ Президента з цього питання

Реліз конференції «Безпечний
Інтернет для дітей - це можливо!»

Круглий стіл
«Баланс між безпекою і свободою
вираження поглядів в Інтернеті»

4.2. Безпечніше використання Інтернету і протидія кіберзлочинності
101. Співпраця у розробці ресурсу «Про
Інтернет»

10.12.2014

ІнАУ, Google
Україна

Представлено ресурс «Про Інтернет»,
який спрямований на підвищення
цифрової грамотності вчителів, учнів
українських шкіл та батьків
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Ресурс «Про Інтернет»,

№
Захід
102. Прес-конференція «Безпека дітей в
Інтернеті в контексті збройного
конфлікту на Сході України» з
нагоди Міжнародного дня
безпечнішого Інтернету (Safer
Internet Day)

Дата

Ініціатива

Результат

10.02.2015

ІнАУ та спільна
програма ЄС та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»

103. Проведена робота з поширення
Посібника з прав людини в Інтернеті
та Рекомендацій Комітету міністрів
Ради Європи державам-членам
щодо «Керівних принципів з прав
людини для Інтернет-користувачів»
104. Направлені пропозиції Президенту
України та Секретарю РНБО щодо
Проекту Стратегії забезпечення
кібернетичної безпеки України та
проекту Закону України «Про
основні засади забезпечення
кібербезпеки України»
105. Проведені
6
засідання Робочої групи з
питань взаємодії громадських
організацій і державних структур з
протидії кіберзлочинності

2015 р.

Спільний проект ЄС
та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»
Правління ІнАУ

26.11.2014
05.12.2014

Робоча група ІнАУ з
протидії
кіберзлочинності
Представники СБУ,
МВСУ

106. Підтримка
9
проекту Skarga.ua

Впродовж
звітного
періоду
2015

Правління ІнАУ
Адміністрація ІнАУ

Вдосконалення механізмів викорінення з
українського сегменту Інтернету
ресурсів, які пов’язані з насиллям

Жовтень
2014 –
27.04.2015

Правління ІнАУ,
Комітет з питань ІКТ
в освіті

Впровадження сучасних ІКТ в освіту,
заохочення кращих розробників сайтів
для навчальних закладів

107. Аналіз статистики по проекту
«Скарга» та визначення шляхів його
вдосконалення
108. Організація заходів щодо підтримки
Конкурсу на кращий веб-сайт
навчального закладу

14.04.2015

Популяризація інструментів безпечного
Інтернету
Експерти Інтернет Асоціації України та
Ради Європи в ході прес-конференції
поділилися вітчизняним та європейським
досвідом зменшення впливу таких
загроз. В ході розмови йшлося про
профілактичні заходи, інформування
користувачів про їх права, створення
спеціалізованих інтернет-ресурсів для
дітей.
Сприяння підвищенню рівня знань
інтернет-спільноти про права людини

Посилання
Прес-конференція «Безпека дітей в
Інтернеті в контексті збройного
конфлікту на Сході України»

Рекомендації Комітету міністрів Ради
Європи державам-членам щодо
«Керівних принципів з прав людини
для Інтернет-користувачів» .
Лист № 67 від. Президенту України Голові РНБО України щодо зауважень
до Проекту Стратегії забезпечення
кібернетичної безпеки України

Обговорені та означені спільні підходи з
питань:
- законодавчі зміни для забезпечення
кібербезпеки України
- порядок взаємодії інтернет-провайдерів
та правоохоронних органів.
- відпрацювання запитів на надання
інформації з огляду на норми КПК
Розміщення банера проекту Skarga.ua на
партнерський веб-сайтах.

27

Сайт Skarga.ua

Реліз: ІнАУ підбиває підсумки V
Конкурсу на кращий веб-сайт
навчального закладу

№
Захід
109. Направлено листа з запитом до
організації Inhope щодо методики
обрахунку при формуванні звіту
2013/2104 в частині хостингу
матеріалів з сексуальним насиллям
над дітьми в Інтернеті, а також щодо
конкретних посилань на відповідні
ресурси, які перебувають на
хостингу в Україні

Дата
10.04.2015

Ініціатива

Результат

Посилання

Оргкомітет IGF-UA

4.3. Захист телекомунікацій та інформаційна безпека в умовах зовнішньої агресії
110. Проведено інформування членів
ІнАУ та надана підтримка у питаннях
бронювання військовозобов’язаних
співробітників за підприємствами,
установами і організаціями на період
мобілізації

Березеньлипень
2014

Адміністрація ІнАУ

Бронювання за підприємствами
співробітників телекомунікаційних
підприємств – членів ІнАУ, які є критично
необхідними у функціонуванні
інфраструктури телекомунікацій

Листування з МО та СБУ

111. Проведено прес-конференцію:
Ініціативи державних органів,
громадських організацій і
громадянських активістів з
блокування доступу до інтернетресурсів, що беруть участь в
інформаційній війні проти України

07.08.2014

Правління ІнАУ

Реліз про Прес-конференцію стосовно
блокування доступу інтернет-ресурсів

112. Проведено Круглий стіл на тему:
«Правові механізми обмеження
доступу до інтернет-ресурсів та
задіяння інструментів
саморегулювання в умовах
інформаційної війни»

13.08.2014

ІнАУ, Національна
спілка журналістів

113. Проведено інформування членів
ІнАУ про визначені СБУ інтернетресурси, які пропагують війну,
національну ворожнечу, насилля

Впродовж
звітного
періоду

СБУ

Розглянута загальна ситуація з
інформаційною безпекою в Інтернеті,
законодавче поле в сфері інформаційної
безпеки і можливості законного впливу
на інтернет-ресурси, що здійснюють
антиукраїнську пропаганду, технічні
можливості інтернет-провайдерів з
протидії в інформаційній війні,
дотримання балансу між правом на
свободу слова та інформаційної
безпекою країни
У ході обговорення учасники Круглого
столу підтримали три позиції:
1. Цензура і самоцензура неприпустимі.
2. Законодавство з кібербезпеки має
прогалини
3. Перспективою врегулювання питань
кіберзлочинності є саморегулювання
галузі.
Переслані у робочу розсилку ІнАУ
відповідна інформація СБУ
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Реліз про Круглий стіл на тему:
«Правові механізми обмеження
доступу до інтернет-ресурсів та
задіяння інструментів
саморегулювання в умовах
інформаційної війни»

№
Захід
114. Направлені пропозиції СБУ щодо
підходів до забезпечення
інформаційної безпеки держави, що
передбачають використання дієвих
інструментів у правовому полі.
115. Організація обговорення питань
забезпечення інформаційної
безпеки держави в ході 5-го
Українського Форуму з управління
Інтернетом (IGF-UA)

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

05.08.2014

Правління ІнАУ

Кібербезпека: виклики сучасності

Лист №134 у відповідь на лист СБУ
Щодо протидії сприянню вчиненню
терористичного акту

03.10.2014

ІнАУ, УСПП,
ДССЗЗІ, НКРЗІ,
Київський коледж
зв’язку, Спільний
проект ЄС та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»
Правління ІнАУ

Обговорення питань забезпечення
інформаційної безпеки держави на
Дискусійній панелі №4 «Кібербезпека:
виклики сучасності»

Див. реліз: П’ятий Український Форум
з управління Інтернетом IGF-UA

Отримано відповідь: Лист №273 від
26.11.2014 НКРЗІ щодо виконання НКРЗІ
вимог статті 19 ЗУ "Про телекомунікації"

Лист №194 НКРЗІ щодо вироблення
інструкції з рекомендаціями щодо дій
в поточній ситуації
провайдерів/операторів
телекомунікацій, які здійснюють
діяльність на територіях
самопроголошених утворень ДНР та
ЛНР

Див. матеріали 5-го IGF-UA

116. Направлено листа в НКРЗІ щодо
вироблення інструкції з
рекомендаціями щодо дій в поточній
ситуації провайдерів/операторів
телекомунікацій, які здійснюють
діяльність на територіях
самопроголошених утворень ДНР та
ЛНР

23.10.2014

117. Направлено листа Голові ВРУ та
керівникам депутатських фракцій і
груп щодо проекту ЗУ №4453а «Про
санкції» з метою запобігання
створенню неконтрольованих
позасудових каральних механізмів
118. Підготовлено проект листа щодо
забезпечення можливості сплати
телекомунікаційних послуг на
території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя

13.08.2014

Правління ІнАУ

Частково враховано
Отримано відповідь: Лист №215 від
15.09.2014 НДУ Сиротюка Ю.М. щодо
відповідальності членів РНБОУ за
необґрунтовані рішення

Лист № 147 Голові ВРУ та керівникам
депутатських фракцій і
парламентський груп щодо проекту
Закону України №4453а «Про санкції»

2014

Правління ІнАУ

ВР прийнято закон № 1207-VII "Про
забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово
окупованій території України".

119. Відбулось обговорення проблемних
питань використання доменів в
національних зонах
бандформуваннями

18.11.2015

Доменний комітет
ІнАУ

Формування підходів щодо протидії
незаконному використанню доменів в
національних зонах бандформуваннями і
механізми протидії

Отримані звернення членів ІнАУ щодо
підняття питання про можливість
відкриття рахунків в банках Росії та
прийомів платежів в російських
рублях компаніями, що надають
послуги на території АР Крим
Засідання Доменного комітету ІнАУ
від 18.11.2015

Лист №253 від 28.10.2014 НКРЗІ щодо
врегулювання відносин, пов'язаних із
здійсненням діяльності у сфері
телекомунікацій та користуванням
радіочастотним ресурсом України на
тимчасово окупованій території України

29

№
Захід
120. Обговорені проблемні питання
використання доменного та
адресного простору в умовах
інформаційної війни і протистояння

Дата
03.10.2014

Ініціатива
ІнАУ, УСПП,
ДССЗЗІ, НКРЗІ,
Київський коледж
зв’язку, Спільний
проект ЄС та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»

Результат

Посилання

Сформовані підходи щодо протидії
незаконному використанню доменів в
національних зонах бандформуваннями
в ході дискусійної панелі IGF-UA
«Актуальні
питання
використання
доменного та адресного простору»

Див. реліз: П’ятий Український Форум
з управління Інтернетом IGF-UA
Див. матеріали 5-го IGF-UA

РОЗВИТОК РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

5
5.1. Розвиток дослідницьких проектів
121. Інформування про результати
досліджень в рамках проекту Opinion
Software Media:
- щомісячні показники рейтингів
сайтів та щоквартальні показники
стану українського сегменту
Інтернету – загальна кількість
користувачів, розподіл по регіонах,
рівню доходів, статі та ін.
- періодичні дослідження загального
стану інтернет-користувачів України
122. Проведення досліджень ринку
медійної інтернет-реклами України
за підсумками 2014 р

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ,
Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Створена можливість використання
даних досліджень у маркетингових цілях.

Щомісячні Релізи з підсумками
досліджень:

У звіті НКРЗІ за 2014 рік використані дані
досліджень на замовлення ІнАУ

Інформування в розсилках,
Сторінка з даними досліджень на
сайті ІнАУ

Березень
2015

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Надання учасникам ринку даних про
обсяг ринку медійної інтернет-реклами
України.
Новація – визначення долей сегментів
ринку медійної інтренет-реклами.

Реліз про визначення обсягу ринку
інтернет-реклами України за
підсумками 2014 р.

123. Проведення
2
досліджень ринку
медійної інтернет-реклами України
за підсумками 1-го півріччя 2014 р

Серпень
2014

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Надання учасникам ринку даних про
обсяг ринку медійної інтернет-реклами
України

Реліз про визначення обсягу ринку
інтернет-реклами України за
підсумками 1-го півріччя 2014

124. Підготовка оновленої версії
Глосарію термінів інтернет-реклами
українською та англійською мовами

2015

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Вирішення проблеми відсутності даних
визначень та додаткові можливості для
маркетингу на ринку інтернет-реклами.
Сприяння залученню інвестицій в
український сегмент інтернет-реклами.

Глосарій термінів інтернет-реклами
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№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

5.2. Співробітництво в сфері інтернет-реклами
125. Круглий стіл з Обговорення
визначень та методики дослідження
українського ринку інтернет-реклами

15.07.2014

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Круглий стіл став майданчиком для
дискусії навколо нових напрацювань
Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами,
а саме щодо розширення на нові
сегменти досліджень українського ринку
інтернет-реклами та щодо Глосарію
сфери інтернет-реклами

Круглий стіл з Обговорення визначень
та методики дослідження українського
ринку інтернет-реклами

126. Круглий стіл «Актуальні питання
сфери інтернет-реклами: глосарій
термінів та оцінки ринку»

02.04.2015

ІнАУ

Обговорено оновлений Глосарій сфери
інтернет-реклами, дані нової хвилі
установчих досліджень інтернетаудиторії України, а також стан ринку
інтернет-реклами в динаміці

ІнАУ провела круглий стіл «Актуальні
питання сфери інтернет-реклами:
глосарій термінів та оцінки ринку»

127. Надання доступу членів ІнАУ до
даних щодо соціальнодемографічного профілю
користувачів своїх веб-сайтів

Впродовж
звітного
періоду

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Створена можливість використання
даних досліджень у маркетингових цілях

128. Формування звітів щодо рейтингів
брендів медійної інтернет-реклами
та щодо рейтингів майданчиків з
розміщення медійної інтернетреклами за показником обсягів
банеропоказів.

Впродовж
звітного
періоду

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Створена можливість використання
даних досліджень у маркетингових цілях

129. Забезпечена можливість для членів
ІнАУ отримувати на безкоштовній
основі дані про соціальнодемографічні показники свого вебсайту

Впродовж
звітного
періоду

Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Член ІнАУ може отримати пароль
доступу до даних про соціальнодемографічні показники свого веб-сайту

130. Інформування про дані досліджень
щодо загальних показників
української інтернет-аудиторії у ході
ряду заходів ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду

Адміністрація ІнАУ

Використання даних досліджень для
уточнення підходів щодо шляхів
розвитку українського ІКТ-ринку
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№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

НОРМОТВОРЧІ ІНІЦІАТИВИ

6

6.1. Моніторинг законодавчих актів в сфері інтересів членів ІнАУ
131. Інформування
1
про нові нормативні
акти та законопроекти, аналіз
впливу нормативних актів на
діяльність членів ІнАУ.
Формування Правової бази ІнАУ.

Впродовж
звітного
періоду

Адміністрація ІнАУ

Розсилка на членів ІнАУ та відповідні
Комітети.
Формування відповідних баз з розділами:
- Чинні нормативні акти
- Проекти нормативних актів
- Аналіз законодавства, консультації
- Міжнародні документи

Правова база на веб-сайті ІнАУ

6.2. Сприяння законодавчим змінам задля стимулювання розвитку ІКТ
132. Організовано Круглий стіл
«Актуальні задачі з дерегуляції
ринку ІТ та телекомунікацій та
спрощення діяльності на ньому
суб’єктів господарювання»

13.11.2014

ІнАУ, Асоціація
підприємств
інформаційних
технологій України
та Українська
асоціація операторів
зв'язку «Телас»

Сформовано ряд рекомендацій, в т.ч.
щодо імплементації актів законодавства
ЄС у сфері регулювання ринку
телекомунікацій, створення Програми і
плану дій з розвитку ІКТ-галузі у форматі
Угоди з парламентською коаліцією, з
графіком у часі і з обґрунтуванням
результату

Круглий стіл «Актуальні задачі з
дерегуляції ринку ІТ та
телекомунікацій та спрощення
діяльності на ньому суб’єктів
господарювання»

133. Організовано і проведено
Конференцію з питань розвитку
галузі електронних комунікацій
України з обговорення необхідних
заходів для розвитку ІКТ

1721.09.2014

Члени ІнАУ
Учасники UA-IX
Telecom Summit

Обговорення питань щодо нових шляхів
розвитку галузі в Україні та підвищення
якості інформатизації суспільства, обміну
досвідом та практичними порадами
серед учасників Конференції

Реліз про Конференцію з питань
розвитку галузі електронних
комунікацій України

134. Організовано і проведено з
партнерами 5-й Український Форум з
управління Інтернетом (IGF-UA)

03.10.2014

ІнАУ, УСПП,
ДССЗЗІ, НКРЗІ,
Київський коледж
зв’язку, Спільний
проект ЄС та РЄ
«Зміцнення
інформаційного
суспільства в
Україні»

Відбулось
обговорення
актуальних
питань управління Інтернетом з тем:
• Глобалізація управління Інтернетом і
національні інтереси України
• Права людини і споживача в Інтернеті
• Зміцнення демократії через Інтернет
• Кібербезпека: виклики сучасності
• Механізми електронної демократії
• Актуальні питання використання
доменного та адресного простору

Див. реліз: П’ятий Український Форум
з управління Інтернетом IGF-UA
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Див. матеріали 5-го IGF-UA

№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

6.3. Дерегуляція і деліцензування
135. Направлені листи Головам Комітетів
ВРУ щодо підтримки проекту ЗУ
№4150а від 23.06.14 р. «Щодо змін
до деяких законів України щодо
дерегулювання діяльності з надання
програмної послуги та
удосконалення державного
регулювання діяльності провайдерів
програмної послуги
136. Направлено листа Заступнику
голови Адміністрації Президента
України про декларування
відповідності визнання сертифікатів
ЄС на РЕС та ВП
137. Направлені листи до НКРЗІ щодо
проекту Правил взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж з
пропозицією виключити з проекту
Правил положення щодо
регулювання взаємоз’єднання
мережі Інтернет в повному обсязі
138. Направлено листа Голові Комітету
ВРУ з питань підприємництва,
регуляторної та антимонопольної
політики щодо проекту Закону
України №4743а «Про ліцензування
певних видів господарської
діяльності»
139. Надано пропозиції до НКРЗІ щодо
проекту рішення Про затвердження
критерію оцінки ступеня ризику
діяльності суб’єктів господарювання
у сфері телекомунікацій
140. Направлено листа до НКРЗІ щодо
показників якості послуг із доступу
до Інтернету, рівні яких підлягають
обов'язковому оприлюдненню
операторами телекомунікацій у 2015
році

21.07.2014

Правління ІнАУ

Проект відкликано

Лист №127/1-4 щодо підтримки
проекту ЗУ №4150а від 23.06.14 р.
«Щодо змін до деяких законів України
щодо дерегулювання діяльності з
надання програмної послуги та
удосконалення державного
регулювання діяльності провайдерів
програмної послуги

20.08.2014

АПІТУ, ІнАУ,
АУРБМПД

Отримано відповідь щодо готовності
розробки проекту нормативного акту:
Лист №259 від 07.11.2014 ДССЗЗІ щодо
визнання сертифікатів ЄС

26.09.2014
14.10.2014

Правління ІнАУ

Пропозиції ІнАУ враховано

Спільний лист АПІТУ, ІнАУ та
АУРБМПД №149 Заступнику голови
Адміністрації Президента України про
декларування відповідності визнання
сертифікатів ЄС на РЕС та ВП
Лист №176 НКРЗІ щодо проекту
Правил взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж

01.10.2014

Правління ІнАУ

Пропозиції ІнАУ враховано

15.10.2014

Правління ІнАУ

Пропозиції ІнАУ враховано
Отримано відповідь:
Лист №257 від 03.11.2014 НКРЗІ щодо
пропозицій до проекту регуляторного
акту
Отримано відповідь:
Лист № 294 від 23.12.2014 р. НКРЗІ щодо
показників якості послуг із доступу до
Інтернету, рівні яких підлягають
обов'язковому оприлюдненню
операторами телекомунікацій у 2015 році

26.11.2014

Правління ІнАУ
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Лист № 189 НКРЗІ щодо проекту
Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
Лист №178 Голові Комітету ВРУ з
питань підприємництва, регуляторної
та антимонопольної політики щодо
проекту Закону України №4743а «Про
ліцензування певних видів
господарської діяльності»
Лист № 190 НКРЗІ щодо пропозицій
до проекту регуляторного акту
(рішення НКРЗІ № 675 від 30.09.2014)
Лист №219 НКРЗІ щодо показників
якості послуг із доступу до Інтернету,
рівні яких підлягають обов'язковому
оприлюдненню операторами
телекомунікацій у 2015 році

№
Захід
141. Направлено лист Комітету з питань
пром. політики та підприємництва
ВРУ щодо змін до законодавства в
сфері ліцензування певних видів
господарської діяльності
142. Направлено листа в НКРЗІ щодо
впровадження опитувальної форми
перевірок суб'єктів господарювання
у сфері телекомунікацій
143. Направлено листи в НКРЗІ і ДССЗЗІ
щодо показників якості послуг із
доступу до Інтернету, рівні яких
підлягають обов'язковому
оприлюдненню операторами
телекомунікацій у 2015 році

Дата

Ініціатива

Результат

12.12.2014

Правління ІнАУ

Пропозиції ІнАУ враховано

24.12.2014

Правління ІнАУ

05.01.2015

Правління ІнАУ

Взято до відома. Отримано відповідь:
Лист №14 від 02.02.2015 НКРЗІ щодо
впровадження опитувальної форми
перевірок суб'єктів господарювання у
сфері телекомунікацій
Отримано відповідь:
Лист №19 від 10.02.2015 НКРЗІ щодо
показників якості послуг із доступу до
Інтернету, рівні яких підлягають
обов'язковому оприлюдненню
операторами телекомунікацій у 2015 році

144. Направлено листа до НКРЗІ щодо
проекту змін до порядку звітності на
ринку телекомунікацій

16.02.2015

Правління ІнАУ

145. Направлено листа до Комітету ВРУ з
питань промислової політики та
підприємництва щодо Проекту
Закону про ліцензування певних
видів господарської діяльності
№0934 від 27.11.2014
146. Проведене обговорення Проекту
Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
захисту інтересів держави,
споживачів телекомунікаційних
послуг та удосконалення
державного регулювання у сфері
користування радіочастотним
ресурсом України № 1888 від
29.01.2015

19.02.2015

Правління ІнАУ

Лютийквітень
2015

Члени ІнАУ

Лист №26 від 17.02.2015 ДССЗЗІ про
показники якості телекомунікаційних
послуг
Отримано відповідь:
Лист №45 від 13.03.2015 НКРЗІ щодо
проекту змін до порядку звітності на
ринку телекомунікацій
Лист №59 від 27.03.2015
Мінекономрозвитку України
Пропозиції ІнАУ враховано

Формування збалансованої позиції з
урахуванням альтернативних інтересів
учасників 2ІКТ-ринку
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Посилання
Лист №224-233 Комітету ВРУ з питань
пром. політики та підприємництва
щодо змін до законодавства України в
сфері ліцензування певних видів
господарської діяльності
Лист № 239 НКРЗІ щодо
впровадження опитувальної форми
перевірок суб'єктів господарювання у
сфері телекомунікацій
Лист №01 НКРЗІ щодо показників
якості послуг із доступу до Інтернету,
рівні яких підлягають обов'язковому
оприлюдненню операторами
телекомунікацій у 2015 році
Лист №02 ДССЗЗІ щодо показників
якості послуг із доступу до Інтернету
Лист №24 НКРЗІ щодо проекту змін
до порядку звітності на ринку
телекомунікацій

Лист №31 Комітету ВРУ з питань
промислової політики та
підприємництва щодо Проекту Закону
про ліцензування певних видів
господарської діяльності №0934 від
27.11.2014
Законопроект № 1888 від 29.01.2015

№
Захід
147. Направлено листа до профільних
парламентських комітетів з
пропозицією не підтримувати зміни
до законодавства щодо віднесення
радіочастотного ресурсу України до
природних ресурсів
загальнодержавного чи місцевого
значення.

Дата
16.03.2015

Ініціатива
Правління ІнАУ

Результат
Відповідь очікується

Посилання
Лист №43/1-5 щодо Проекту Закону
про внесення змін до Закону України
«Про охорону навколишнього
природного середовища»,
реєстраційний №2220 від 24.02.2015
р.

6.4. Питання авторського права та суміжних прав
148. Участь в обговоренні законопроекту
щодо забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності в мережі
Інтернет у співпраці з Державною
службою захисту інтелектуальної
власності та представниками
правовласників
149. Обговорено ряд актуальних питань
авторського права та суміжних прав
на засіданнях Комітету ІнАУ з питань
інтелектуальної власності
150. Проведена зустріч з представниками
посольства США в Україні та аташе
з питань інтелектуальної власності в
Росії і країнах СНД

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ,

Впродовж
звітного
періоду

Комітет ІнАУ з
питань
інтелектуальної
власності
Правління ІнАУ

151. Підготовлена і видана Аналітична
записка щодо моніторингу стану
захисту авторських прав в
українському сегменті мережі
Інтернет

Вересень
2014 –
лютий
2015

152. Проведено понад 10-ти нарад, в
тому числі 3 в Мінекономіки та кілька
робочих зустрічей з представниками
правовласників в офісі ІнАУ.

2015

19.03.2о15

Комітет з питань
інтелектуальної
власності ,
Адвокатське
об'єднання
"Юскутум"
Правління ІнАУ

Надання зауважень у робочому порядку
щодо недопущення законодавчих
новацій в сфері захисту інтелектуальної
власності, які передбачають позасудові
механізми блокування інтернет-ресурсів
та суперечать національним інтересам
України.
Сформована спільна позиція і надані
рекомендації Правлінню ІнАУ з окремих
аспектів захисту інтелектуальної
власності
Обговорено стан забезпечення прав
інтелектуальної власності в Україні в
світлі публікації звіту IIPA «2015 Special
301 Report on Copyright Protection and
Enforcement»
Спільнота отримала актуальну
інформацію щодо стану захисту
авторських прав в українському сегменті
мережі Інтернет
Значно скорочено перелік розбіжностей з
правовласниками з багатьох ключових
питань. З'явилось розуміння
неефективності та унеможливлення
блокування / видалення всього, що
знаходиться поза юрисдикцією України.
Створена робоча група і підготовлена
концепція, на підставі якої буде
написаний новий проект змін до
законодавства.

35

Див . діяльність комітету ІнАУ з
питань інтелектуальної власності

Аналітична записка щодо моніторингу
стану захисту авторських прав в
українському сегменті мережі Інтернет

Проект Концепції механізмів захисту
прав на об’єкти авторського та
суміжних прав в мережі Інтернет

№
Захід
153. Обговорення Проекту Концепції
механізмів захисту прав на об’єкти
авторського та суміжних прав в
мережі Інтернет (український
сегмент)
154. Направлено відповідь щодо
порушення прав інтелектуальної
власності Фонду «Рідна країна»

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

Березеньквітень
2015

Члени ІнАУ

Формування узгодженої позиції щодо
механізмів захисту прав на об’єкти
авторського та суміжних прав в мережі
Інтернет

Опубліковано для обговорення
Проект Концепції механізмів захисту
прав на об’єкти авторського та
суміжних прав в мережі Інтернет

16.09.2014

Правління ІнАУ

Надана відповідь на лист

Лист №166 Томенку М.В. щодо
порушення прав інтелектуальної
власності Фонду «Рідна країна» при
використанні банеру «Перемогли
Гітлера. Переможемо і Путіна!»

Лист №209 від 09.09.2014 Народного
депутата України Томенка М.В. щодо
порушення прав інтелектуальної власності
Фонду "Рідна країна"

6.5. Питання електронних платежів та електронної комерції
155. Обговорення питань електронного
комерції в рамках діяльності
Комітету ІнАУ з питань електронної
комерції
156. Відбулось обговорення питань
приведення законодавства в сфері
електронних платежів та
електронної комерції до
європейських норм в ході 5-го
Українського Форуму з управління
Інтернетом (IGF-UA)
157. Участь представників ІнАУ у
засіданні Робочої групи при НБУ з
питань платіжних систем

Впродовж
звітного
періоду

Комітет ІнАУ з
питань електронної
комерції

Акцентована увага проблемах
законодавчого врегулювання системи
електронної комерції

Діяльність Комітету

03.10.2014

ІнАУ, УСПП, НКРЗІ,
ДССЗЗІ, Київський
коледж зв’язку,
Спільний проект ЄС
та РЄ «Зміцнення
інформаційного
суспільства»
Правління ІнАУ

Формування спільної позиції з питань
приведення законодавства в сфері
електронних платежів та електронної
комерції до європейських норм на
Дискусійній панелі №5 «Механізми
електронної демократії»

Реліз: П’ятий Український Форум з
управління Інтернетом IGF-UA

158. Направлено звернення ряду
інститутів громадянського
суспільства в Адміністрацію
Президента України, Головам НБУ,
КМУ и профільного комітету ВР
щодо реформування ринку платежів
та гармонізації платіжного
законодавства з нормами ЄС

17.09.2014

09.04.2015

ІнАУ,
Інститут
економічних
досліджень
УСПП,
Ряд підприємств

Обговорення питань удосконалення
порядку реєстрації НБУ платіжних
систем, учасників платіжних систем та
операторів послуг платіжної
інфраструктури, а також урегулювання
діяльності міжнародних систем інтернетрозрахунків в Україні
Врахування при розробці Плану заходів
НБУ з впровадження Угоди про асоціацію
Отримано відповіды:
Лист №254 від 29.10.2014
НАЦКОМФІНПОСЛУГ щодо змін, які
необхідно зробити для реформування
ринку платежів та гармонізації
платіжного законодавства з нормами ЄС
Лист №256 від 31.10.2014 НБУ
Лист №261 від 10.11.2014 НБУ
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Матеріали 5-го IGF-UA

Відкрите звернення щодо змін, які
необхідно зробити для реформування
ринку платежів та гармонізації
платіжного законодавства з нормами
ЄС

№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

ІнАУ, УСПП, НКРЗІ,
ДССЗЗІ, Київський
коледж зв’язку,
проект ЄС та РЄ
«Зміцнення інформ.
суспільства»
Правління ІнАУ,
Телас

Обговорення питань спільного
використання інфраструктури
телекомунікацій на Дискусійній панелі
№1 «Глобалізація управління Інтернетом
і національні інтереси України»

Див. реліз: П’ятий Український Форум
з управління Інтернетом IGF-UA

Опрацьовані зауваження до проекту
закону «Про доступ до інфраструктури
об’єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики для розвитку
телекомунікаційних мереж»

Лист №35 НКРЗІ щодо проекту Закону
України «Про доступ до інфраструктури
об’єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики для розвитку
телекомунікаційних мереж»

Правління ІнАУ

Запропонована діяльність по
вдосконаленню законопроекту в рамках
робочої групи. Отримано відповідь:
Лист №62 від 02.04.2015 НКРЗІ щодо
розгляду пропозицій та зауважень до
проекту Закону України "Про електронні
комунікації"

Лист №39 НКРЗІ щодо проекту закону
України «Про електронні комунікації»

6.6. Спільне використання інфраструктури телекомунікацій
159. Відбулось обговорення питань
спільного використання
інфраструктури телекомунікацій в
ході 5-го Українського Форуму з
управління Інтернетом (IGF-UA)

03.10.2014

160. Направлено лист до НКРЗІ з
зауваженнями до проекту закону
«Про доступ до інфраструктури
об’єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики для розвитку
телекомунікаційних мереж»

27.02.2015

Див. матеріали 5-го IGF-UA

6.7. Закон про електронні комунікації
161. Направлені листи до НКРЗІ щодо
проекту закону України «Про
електронні комунікації»

04.03.2015
17.03.2015

Лист №44 НКРЗІ щодо проекту закону
України «Про електронні комунікації»

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7
7.1 Засідання Правління ІнАУ
162. Проведення
3
15 засідань Правління
ІнАУ, в тому числі 5 – за участі
членів НКРЗІ

Впродовж
звітного
періоду

Члени Правління
Адміністрація ІнАУ,
запрошені

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності ІнАУ
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Засідання Правління 03.04.2014
Засідання Правління 09.04.2014
Засідання Правління 29.05.2014
Засідання Правління 26.06.2014
Засідання Правління 31.07.2014
Засідання Правління 28.08.2014
Засідання Правління 25.09.2014
Засідання Правління 30.10.2014
Засідання Правління 27.11.2014
Засідання Правління 25.12.2014
Засідання Правління 29.01.2015
Засідання Правління 19.02.2015
Засідання Правління 26.02.2015
Засідання Правління 26.03.2015

№
Захід
163. Прийняття
4
рішень шляхом
опитування в розсилці Правління

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ

Рішення Правління

164. Проведення
1
засідань Юридичного
Комітету ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду

Члени Юридичного
комітету

Відбувся розгляд запланованих та
поточних питань діяльності Комітету

165. Проведення
3
засідань Доменного
Комітету ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду
Впродовж
звітного
періоду

Члени Комітету з
питань електронної
комерції
Члени Комітету з
питань інтернетреклами

Відбувся розгляд та обговорення
актуальних питань в доменній сфері.
Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Засідання Комітету 17.04.2014
Засідання Комітету 20.05.2014
Засідання Комітету 17.06.2014
Засідання Комітету 18.07.2014
Засідання Комітету 27.08.2014
Засідання Комітету 29.09.2014
Засідання Комітету 15.10.2014
Засідання Комітету 12.11.2014
Засідання Комітету 17.12.2014
Засідання Комітету 21.01.2015
Засідання Комітету 12.02.2015
Засідання Комітету 12.03.2015
Засідання Комітету 14.04.2015

167. Проведення
5
засідань Комітету ІнАУ
з питань інформаційнокомунікаційних технологій в освіті

Впродовж
звітного
періоду

Члени Комітету з
питань ІКТ в освіті

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Засідання Комітету 18.11.2014
Засідання Комітету 17.02.2015
Засідання Комітету 03.03.2015

168. Проведення
6
засідань Бюджетного
Комітету ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду

Члени Бюджетного
Комітету

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Засідання Комітету 25.04.2014
Засідання Комітету 30.07.2014
Засідання Комітету 29.10.2014
Засідання Комітету 28.01.2015

169. Проведення
8
засідань Комітету ІнАУ
з питань телебачення та медіа
контенту

Впродовж
звітного
періоду

Члени Комітету з
питань ТБ та медіа
контенту

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Спільне засідання Комітету ІнАУ з
питань телебачення та медіаконтенту
та Комітету ІнАУ з питань
інтелектуальної власності 10.07.2014
Засідання Комітету 02.03.2015

7.2 Засідання Комітетів ІнАУ

166. Проведення
4
засідань Комітету ІнАУ
з питань інтернет-реклами
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Засідання Комітету 22.05.2014
Засідання Комітету 10.07.2014
Засідання Комітету 28.11.2014
Засідання Комітету 16.01.2015
Засідання Комітету 06.03.2015
Засідання Комітету 18.11.2014

№
Захід
170. Проведення
9
засідань Комітету ІнАУ
з питань інтелектуальної власності

Дата
Впродовж
звітного
періоду

171. Проведення
1
засідань Комітету ІнАУ
з питань виробників та
постачальників телекомунікаційного
обладнання

Ініціатива

Результат

Посилання

Члени Комітету з
питань
інтелектуальної
власності

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Спільне засідання Комітету ІнАУ з
питань телебачення та медіаконтенту
та Комітету ІнАУ з питань
інтелектуальної власності 10.07.2014
Засідання Комітету 25.03.2015

Члени Комітету ІнАУ
з питань виробників
та постачальників
телекомунікаційного
обладнання

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

Установче засідання Комітету
04.06.2014
Спільне засідання Комітету ІнАУ з
питань виробників та постачальників
телекомунікаційного обладнання та
Комітету ІнАУ з питань
радіотехнологій 11.07.2014
Засідання Комітету 05.12.2014
Спільне засідання Комітету ІнАУ з
питань виробників та постачальників
телекомунікаційного обладнання та
Комітету ІнАУ з питань
радіотехнологій 11.07.2014

172. Проведення
1
засідань Комітету ІнАУ
з питань радіотехнологій

Впродовж
звітного
періоду

Члени Комітету ІнАУ
з питань
радіотехнологій

Відбувся розгляд поточних питань
діяльності Комітету

173. Проведення
1
засідання Робочої групи
з питань взаємодії громадських
організацій і державних структур з
протидії кіберзлочинності

17.06.2013

Члени Робочої групи

174. Проведення ряду засідань Робочої
групи з проблемних питань доступу
до ККЕ ПАТ «Укртелеком»

2015

Члени Робочої групи

Обговорені та вироблені спільні підходи:
- законопроект МВС щодо змін ст.39 ЗУ
«Про телекомунікації».
- законопроект «Про кібербезпеку
України» № 2207а від 04.06.2013.
- необхідні зміни до КПК України в
частині вилучення речових доказів і
документів на електронних носіях.
- щодо форми запиту на надання
інформації з огляду на норми нового КПК
Розроблені основні принципи щодо
підходів держави до регулювання
доступу до ККЕ, зокрема у змінах до
«Правил надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку»

175. Проведення ряду засідань Робочої
групи з питань спільного підвісу

2014

Члени Робочої групи

Опрацьована Концепція використання
об'єктів електроенергетичного комплексу
для розташування інфраструктури
телекомунікаційних мереж
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№

Захід

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

СПІВПРАЦЯ З УЧАСНИКАМИ ІКТ-РИНКУ

8
8.1 Компанії-члени ІнАУ
176. Забезпечення
1
формування пакетів
послуг для членів ІнАУ за спец.
цінами (участь у виставках,
семінарах та конференціях;
забезпечення матеріалами)
177. Розміщення
2
інформаційних
матеріалів на сайті ІнАУ

Впродовж
звітного
періоду

Правління
ІнАУ

Надання сервісів членам ІнАУ та
учасникам ДП «УкрМОТ»
Низка публікації у ЗМІ

Впродовж
звітного
періоду
Впродовж
звітного
періоду

Правління
ІнАУ

Ведення інформаційного забезпечення
на постійній основі

Правління
ІнАУ
Партнери з
проведення заходів

179. Проведення
8
спільних заходів із
представниками медіа-інтернетспільноти, профільними
організаціями та професійними
об’єднаннями в сфері ІКТ

Впродовж
звітного
періоду

Телас, УСПП,
Телекомпалата,
НАМ, ІТК та інші

180. Проведення
9
прес-заходів і інтерв’ю,
присвячених актуальним питанням у
сфері ІКТ

Впродовж
звітного
періоду

Правління
ІнАУ

181. Популяризація
1
діяльності ІнАУ в
соціальних мережах. Розміщення
прес-релізів, офіційних повідомлень,
публікацій ЗМІ про діяльність ІнАУ
та ДА «УкрМОТ»
182. Вручення
1
посвідчень про членство в
ІнАУ, заохочувальні заходи

Впродовж
звітного
періоду

Правління
ІнАУ

Створені умови для популяризації
діяльності ІнАУ та ДП «УкрМОТ».
Збільшення кількості членів ІНАУ та
учасників ДП «УкрМОТ».
Оприлюднення серії публікацій у ЗМІ
Привернення уваги представників влади,
громадськості та бізнесу на проблеми у
сфері ІКТ. Налагодження співпраці із
партнерськими організаціями та
компаніями.
Низка публікації у ЗМІ.
Привернення уваги представників влади,
громадськості та бізнесу на проблеми у
сфері ІКТ та у вітчизняному сегменті
Мережі
Низка публікацій у ЗМІ
Організація та ведення сторінки ІнАУ.
Публікації у соцмережі Facebook
Розміщення прес-релізів на вебресурсах.

Впродовж
звітного
періоду

Правління
ІнАУ

178. Забезпечення
3
розповсюдження
інформації про діяльність ІнАУ на
виставках та ділових заходах.

Новини Асоціації та ДП «УкрМОТ»

Новини Асоціації

Новини Асоціації

Створені умови для підвищення
престижу ІнАУ

8.2. Забезпечення виконання рішення 17-го З'їзду ІнАУ щодо недовіри складу НКРЗІ
183. Висловлено недовіру Національній
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та

Березень
2014

З’їзд ІнАУ

Звільнено старий склад НКРЗІ та
призначено новий склад:
Указ Президента України від 17.05.2014
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Резолюція XVII З’їзду ІнАУ
Лист №44 від В.о.Президента України,

Захід

№

Дата

Ініціатива

інформатизації

Результат
№ 479/2014 «Про призначення Голови та
членів НКРЗІ»
Указ Президента України від 28.07.2014
№ 627/2014 «Про призначення Голови та
членів НКРЗІ»

Посилання
Прем'єр-міністру України щодо
висловлення недовіри Національній
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації

184. Направлено листа новопризначеній
НКРЗІ щодо тематики проведення
наради представників провідних
асоціацій галузі і НКРЗІ, а також
круглого столу щодо обговорення
шляхів розвитку галузі та
удосконалення її регулювання
185. Участь в організації Круглого столу
НКРЗІ і профільних асоціацій
«Проблемні питання розвитку сфери
зв’язку та інформатизації»

04.06.2014

Правління ІнАУ

Пропозиції враховані.
Отримано відповідь: Лист №119 від
27.06.2014 НКРЗ про перелік ключових
питань, запропонованих до розгляду

Лист №92 Голові НКРЗІ щодо
проведення наради представників
провідних асоціацій галузі і НКРЗІ, а
також круглого столу щодо
обговорення шляхів розвитку галузі та
удосконалення її регулювання

26.06.2014

НКРЗІ, профільні
асоціації

Реліз про підсумки круглого столу
«Проблемні питання розвитку сфери
зв’язку та інформатизації» щодо
шляхів приватно-державного
партнерства у сфері ІКТ

186. Участь в організації Круглого столу
НКРЗІ і профільних асоціацій
«Державне регулювання у сфері
інформатизації: доцільність,
проблеми та шляхи розв’язання»

26.07.2014

НКРЗІ, профільні
асоціації

Здійснено кроки до формування
спільного бачення організаційноправових аспектів розвитку сфери зв’язку
та інформатизації, питання приватнодержавного партнерства в сфері ІКТ,
проблемні питання розвитку
телекомунікацій, регулювання в сфері
користування РЧР, інформаційної
безпеки і боротьби з кіберзлочинністю
Пропозиції ІнАУ щодо уточнення та
доповнення Рекомендацій Круглого
столу частково враховані.
Отримано Лист №150 від 30.07.2014
НКРЗІ стосовно пропозицій ІнАУ щодо
уточнень та доповнень Рекомендацій
Круглого столу "Проблемні питання
сфери зв'язку та інформатизації"

8.3 Державні органи, профільні комітети ВР, найбільші політичні партії
187. - Проведення
1
зустрічей з
представниками влади
- Обговорення перспектив розвитку
галузевого ринку.
- Лобіювання інтересів членів ІнАУ
через залучення до процесу бізнесу
і держчиновників.
- Участь у розробці галузевого
законодавства спільно з депутатами.

Впродовж
звітного
періоду

Правління
ІнАУ

Формування спільного бачення шляхів
реформування ІКТ-гулузі, приведення
законодавства України до стандартів ЄС
згідно вимог Угоди про асоціацію між
Україною та країнами ЄС
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Лист №117 від 07.07.2014 НКРЗІ щодо
Круглого столу "Проблемні питання
розвитку сфери зв'язку та
інформатизації"

№
Захід
188. Направлення пропозицій щодо
покращення якості підготовки
фахівців у галузі інформаційнокомунікаційних технологій

Ініціатива

Результат

Впродовж
звітного
періоду

Дата

МОН
Київський коледж
зв’язку
Комітет з питань ІКТ
в освіті
Правління ІнАУ

Формування кадрового потенціалу галузі

189. Участь представників ІнАУ у
парламентських слуханнях
«Законодавче забезпечення
розвитку інформаційного
суспільства в Україні».
190. Направлено листа Головам
політичних сил, які формують
парламентську коаліцію, з
пропозицією про включення
актуальних питань розвитку ІКТгалузі до Угоди про створення
коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України VIII
скликання

18.06.2014

Правління
ІнАУ

Формування спільного бачення шляхів
реформування ІКТ-гулузі на
парламентському рівні

04.11.2014

Правління ІнАУ

Частково враховано.
Отримано відповіді:
Лист №265 від 14.11.2014 Партії «Блок
Петра Порошенка» щодо Угоди про
створення коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді України VIII скликання

191. Направлено листа Президенту
України, Прем’єр міністру України,
Громадським організаціям та
Професійним асоціаціям Щодо
шляхів адаптації законодавства
України до законодавства ЄС
192. Направлено листа Кандидату у
народні депутати від ПП
"Об'єднання "Самопоміч"" та Голові
ПП "Об'єднання "Самопоміч"" щодо
офіційного звернення ІнАУта питань
реформування ІКТ-галузі України

04.11.2014

Правління ІнАУ

Враховано частково.
Отримано відповідь: Лист №269 від
20.11.2014 Секретаріат КМУ щодо
шляхів адаптації законодавства України
до законодавства ЄС

Відкритий лист №206/1-2 щодо шляхів
адаптації законодавства України до
законодавства ЄС

10.11.2014

Правління ІнАУ

Пропозиції враховано. Запрошення
підтверджено.

Лист №212 Кандидату у народні
депутати від ПП "Об'єднання
"Самопоміч"" та Голові ПП
"Об'єднання "Самопоміч"" щодо
офіційного звернення Інтернет
Асоціації України та питань
реформування ІКТ-галузі України

Лист №258 від 06.11.2014 Кандидата у
народні депутати О.Данченка, Політична
партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", щодо
офіційного звернення ІнАУ та питань
реформування ІКТ галузі України
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Посилання

Доповідь "Стан виконання пропозицій
інститутів громадянського суспільства
в сфері ІКТ про невідкладні заходи
щодо розвитку інформаційного
суспільства в Україні"
Лист №201 Голові Партії «Блок Петра
Порошенка» щодо Угоди про
створення коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України VIII
скликання
Аналогічні листі:
№202 Голові Політичної Ради
Політичної партії «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
№203 Голові Політичної партії
"Об’єднання "САМОПОМІЧ"
№204 Голові Всеукраїнського
об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»
Лист №205 Голові Радикальної Партії
Олега Ляшка

№
Захід
193. Направлено листа Міністру юстиції
України про прискорення державної
реєстрації рішення Національної
ради України з питань телебачення і
радіомовлення від 06.11.2014
№1186

Дата

Ініціатива

18.11.2014

194. новому парламенту щодо створення
Комітету Верховної Ради України

21.11.2014

195. Щодо проекту Положення про
Міністерство інформаційної політики
України

11.12.2014

Телекомунікаційна
палата України,
Асоціація
правовласників та
постачальників
контенту, Асоціація
«Укртелемережа»,
Спілка кабельного
ТБ України, Спілка
операторів
телекомунікацій
м.Одеси та
Одеської обл.,
ВАОКТТС, ІнАУ
ІнАУ, УАОЗ
«Телас», УСПП,
Українськокитайська Асоціація
співдружності,
Асоціація «ІТ
України», АПІТУ,
Телекомунікаційна
палата України
Правління ІнАУ

196. Щодо Плану законодавчого
забезпечення реформ в Україні

13.03.2015

ІнАУ, УАОЗ «Телас»

197. Щодо проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 року
№996» щодо формування
громадських рад
198. Прес-конференція щодо обрання
нового складу Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення

22.12.2014

Правління ІнАУ

20.05.2014

НАМ, ІнАУ,
Східноєвропейський
інститут проблем
медіа, Інститут
медіа права,
Академія української

Результат
Частково враховано.

Посилання
Спільне звернення Міністру юстиції
України про прискорення державної
реєстрації рішення Національної ради
України з питань телебачення і
радіомовлення від 06.11.2014 №1186
Спільне звернення Міністру юстиції
України про прискорення державної
реєстрації рішення Національної ради
України з питань телебачення і
радіомовлення від 06.11.2014 №1187

Отримано відповідь: Лист №285 від
12.12.2014 Партії "Блок Петра
Порошенка" щодо створення Комітету
Верховної Ради України

Відкритий лист новому парламенту
щодо створення Комітету Верховної
Ради України

Отримано відповідь: Лист №03 від
15.01.2015 Держтелекомрадіо щодо
утворення Міністерства інформаційної
політики
Отримано відповідь:

Лист №223/1-3 щодо проекту
Положення про Міністерство
інформаційної політики України

Отримано відповідь: Лист №13 від
30.01.2015 Міністерства юстиції України
щодо проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 року №996»
Розгляд кандидатур на заміщення
чотирьох вакантних посад членів
Національної ради з питань телебачення
і радіомовлення
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Спільний лист №41/1-2 щодо Плану
законодавчого забезпечення реформ
в Україні
Лист №237/1-2 щодо проекту
постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року №996»
13 провідних медіа організацій
об’єдналися задля того, щоб у
Нацраді нарешті працювали
професіонали

№

Захід

Дата

199. Робота в Громадській раді при
НКРЗІ

Впродовж
звітного
періоду

200. Робота
1
в Громадській раді при
Міністерстві внутрішніх справ
України
201. Робота в Громадській раді при
Держпідприємництва

Впродовж
звітного
періоду
Впродовж
звітного
періоду

202. Робота в Громадській раді при
Державному агентстві з питань
електронного урядування України
203. Робота
1
в Громадській раді при
Міністерстві юстиції України

Лютий
2014

204. Робота в Громадській раді при
Міністерстві оборони України

З
20.02.2015

205. Робота в Громадській раді при ГУ
МВС у м.Києві

2015

206. Робота в Громадській раді при
Держкомтелерадіо

2015

2014

Ініціатива
преси, ГО
«Телекритика»,
«Європейська медіа
платформа»,
«Телекомпалата
України», Інститут
масової інформації,
«ІнтерньюзУкраїна», Комісія з
журналістської
етики, Незалежна
медіа-профспілка
України,
Національна спілка
журналістів України.
Т.Попова (заступник
Голови),
Члени Громадської
ради при НКРЗІ
І.Пєтухов,
Члени Громадської
ради при МВС
Т.Попова,
Члени Громадської
ради при Держпідприємництва
Т.Попова (заступник
Голови), Члени
Громадської ради
В.Куковський,
Члени Громадської
ради при Мінюсті
О.Федієнко,
Члени Громадської
ради при МО
С.Лева, зам.
директора «Ланет
Телеком»
О.Федієнко,
Члени Громадської
ради при
Держкомтелерадіо

Результат

Посилання

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті
Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Громадська рада при МВС

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Громадська рада при
Держпідприємництва (Державна
регуляторна служба України)

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Про Громадську раду при МЮ

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Про Громадську раду при МО

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Про Громадську раду при ГУ МВС в
м.Києві

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Громадська рада при
Держкомтелерадіо
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№
Захід
207. Робота
1
в Громадській раді при
Міністерстві фінансів України
208. Робота
1
в Громадській раді при
Державній службі спеціального
звязку та захисту інформації України
209. Робота в Громадській раді при
Антимонопольному комітеті України
210. Робота в Громадській раді при
запорізькому ТУ АМКУ в Запорізькій
обл..
211. Формування Громадської ради при
Київраді (КМДА)
212. Надання інформації по
дослідженням НКРЗІ щодо
використання статистичної
інформації про вітчизняну інтернетаудиторію.
213. Участь в експертній конференції
«Проблеми реформування в галузі
ІКТ і створення системи
спеціального зв'язку»
214. Круглий стіл «Європейські орієнтири
України у сфері медіа, реклами і
телекомунікацій: очікувані
нововведення за угодою про
асоціацію між Україною та ЄС».

Дата
Впродовж
звітного
періоду
Впродовж
звітного
періоду
Впродовж
звітного
періоду
2015

Ініціатива
М.Коміссарук,
Члени Громадської
ради при МФУ
Т.Попова (у 2014 р.
О.Кульчицький)
Члени Громадської
ради при ДССЗЗІ
В.Куковський (у
2014 р. – Т.Попова)

Результат
Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті
Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті
Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

Є.Довженко,
директор ТОВ
«Експрес»
О.Федієнко кандидат
Комітет ІнАУ з
питань інтернетреклами

Створені умови для консолідація зусиль
громадськості і влади у даному сегменті

08.10.2014

Голова Правління

Формування позиції щодо необхідності і
послідовності реформ

17.12.2014

Голова Правління

20.04.2015

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ

Про Громадську раду при ДССЗЗІ

Про Громадську раду при АМКУ

Про Громадську раду при Київраді
Використання даних досліджень, які
проводить і замовляє ІнАУ, при
підготовці звіту НКРЗІ за 2014 р.
Доповідь "Реформи в галузевих
органах виконавчої влади"
Очікувані новації
за угодою про асоціацію
в сфері телекомунікацій

8.4 Профільні інститути громадянського суспільства
215. - Популяризація діяльності ІнАУ
серед НГО та бізнес-асоціацій.
- Проведення спільних PR-заходів,
розсилка прес-релізів, робота зі ЗМІ,
участь у прес-конференціях,
виставках.
- Участь у спільних проектах з
представниками НГО та бізнесасоціацій.

Посилання
Про Громадську раду при МФУ

Формування спільного бачення шляхів
реформування ІКТ-гулузі,
Підходів до захисту законних прав і
інтересів суб’єктів господарювання у
сфері ІКТ
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№
Захід
216. Підтримка Конгресу Українського
бізнесу як платформи, на якій ряд
бізнес-асоціацій формують спільні
підходи

Дата

Ініціатива

Результат

27.01.2015

Ряд бізнес-асоціацій

Заявлена позиція українського бізнесу
щодо економічних та соціальних питань.
ІнАУ підтримала проведення Конгресу.

Посилання

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ

Збільшення кількості членів ІнАУ, вступ
до ІнАУ нових компаній за звітний період

Впродовж
звітного
періоду

ЕЕВС, expoTEL
IGF5-UA,
УКОЗ-2014
Broadband Ukraine
2015 та ін.

Створені умови для популяризація ІнАУ.
Вийшов ряд публікацій в ЗМІ

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ

Розвиток ІКТ-ринку в Україні
Підвищення рівня інтернет-проникнення
Зменшення «цифрового розриву»
Підвищення рівня довіри у суспільстві до
суб’єктів господарювання у сфері ІКТ

Жовтень
2014 –
квітень
2014

Правління ІнАУ,
Комітет з питань ІКТ
в освіті

Впровадження сучасних ІКТ в освіту,
заохочення кращих розробників сайтів
для навчальних закладів

Реліз: ІнАУ підбиває підсумки V
Конкурсу на кращий веб-сайт
навчального закладу

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ,
Представники ЗМІ

Підвищення рівня авторитетності ІнАУ у
сфері ІКТ.
Оприлюднення серії публікацій у
друкованих ЗМІ, он-лайн медіа та
телесюжетів на ТБ

Інформація про публікації

Резолюція Конгресу Українського
Бізнесу

8.5. Потенційні члени ІнАУ
217. - Популяризація
1
членства в ІнАУ
серед потенційних членів
- Проведення зустрічей з
потенційними членами ІнАУ
- Надання організаційно-методичної
та правової допомоги потенційним
членам ІнАУ
218. Підготовка
2
та розповсюдження
інформації про діяльність ІнАУ та ДП
«УкрМОТ» на виставках та ділових
заходах.

8.6. Користувачі телекомунікаційних послуг
219. - Надання організаційно-методичної
та правової допомоги користувачам
через спілкування на сайті ІнАУ.
- Здійснення суспільних проектів,
спрямованих на контакт з
користувачами
220. Інтернет Асоціація України у
2014/2015 р. виступила
організатором 5-го Конкурсу на
кращий веб-сайт навчального
закладу. Предметом конкурсу стало
змістовне наповнення веб-сайтів
навчальних закладів України

8.7. ЗМІ
221. Співпраця
1
з представниками ЗМІ в
рамках підготовки матеріалів про
діяльність ІнАУ, Комітетів та членів
Асоціації. Проведення PR-заходів
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№
Захід
222. Підготовка
2
інформаційних довідок,
аналітичних матеріалів тощо з
метою висвітлення позиції ІнАУ (у
тому числі експертної) з актуальних
питань розвитку ІКТ-ринку в Україні.
223. Надання
3
ЗМІ статистичної
інформації щодо вітчизняної
інтернет-аудиторії.

Дата

Ініціатива

Результат

Посилання

Впродовж
звітного
періоду

Правління ІнАУ,
Представники ЗМІ

Низка публікацій у друкованих ЗМІ, онлайн медіа та телесюжетів на ТБ.

Інформація про публікації

Впродовж
звітного
періоду

Комітет ІнАУ з
питань ІКТ в освіті

Низка публікацій у друкованих ЗМІ, онлайн медіа

Інформація про публікації

Впродовж
звітного
періоду
12-13.
06.2013

Адміністрація ІнАУ

Обмін досвідом у справі впливу інтернетспільноти на розвиток політики ICANN

Інформація про At-Large Organization

Виконавчий
директор

7-й Європейський діалог з управління
Інтернетом (EuroDIG)

2226.06.2014

Голова Правління

Впродовж
звітного
періоду
2-5.09.2014

Голова Правління

Ознайомлення з європейським та
світовим досвідом щодо підходів до
управління Інтернетом
Обговорення переходу до моделі
колективного управління Інтернетом та
передачу функцій з управління адресним
простором від IANA незалежної
структурі. Обговорення реалізації
програм ICANN по впровадженню нових
доменів верхнього рівня (New gTLD).
ІнАУ обрано національним
експертом WSA Mobile Award від
України.
Ознайомлення зі світовим досвідом
щодо підходів до управління Інтернетом
Формування позиції України та
технічного завдання для делегації
України на засідання Другої сесії
Підготовчих зборів ВКР-15

8.8. Міжнародні організації
224. Участь
4
у роботі щомісячних вебконференцій AT Large
225. Участь у роботі 7-го Європейського
діалогу з управління Інтернетом
(EuroDIG)
226. Участь у роботі 50-ї Міжнародної
конференції ICANN

227. Співпраця
1
із представниками
Міжнародного конкурсу WSA Mobile
Award
228. Участь у роботі 9-го щорічного
форуму з управління Інтернетом IGF
229. Участь у робочій групі з питань
підготовки до Всесвітньої
конференції радіозв’язку 2015 року
(ВКР-15)

Впродовж
звітного
періоду

Виконавчий
директор
Правління ІнАУ
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50-та Міжнародна конференція ICANN

WSA Mobile Award
9-й Глобальний форум з управління
Інтернетом IGF

