


Ліцензування



1) Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» (чинний з 28.06.2015) визначає перелік видів, які

підлягають ліцензуванню.

Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, втрачає чинність з 1 січня 2018 року?

2) Постановою КМУ від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» НКРЗІ визначено органом ліцензування (діяльність у

сфері телекомунікацій).

Листи ІнАУ:

• № 43 від 22.03.2018 Президенту України щодо правової колізії стосовно ліцензування у сфері телекомунікацій;

• № 206-209 від 28.12.2017 до Державної регуляторної служби України, НКРЗІ, Голови Комітету ВРУ з питань

промислової політики та підприємництва щодо ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018.

3) Позиція НКРЗІ: після 01.01.2018 видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними,

анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій здійснюється у повній відповідності до вимог Закону «Про

телекомунікації».

Закон не діє! Ліцензії у сфері телекомунікацій видаються.

4) Стаття 5 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»: звернення до Експертно-апеляційної ради з

питань ліцензування при ДРС України з апеляцією чи іншою скаргою на дії органу ліцензування щодо порушення

законодавства у сфері ліцензування.

5) Частина третя статті 20 Закону: адміністративна, матеріальна або дисциплінарна відповідальність посадових осіб

органу ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Зокрема, посадові особи несуть адміністративну відповідальність за статтею 166-12 КУпАП за вчинене порушення

законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.



ПРОЕКТИ:

❑ Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської

діяльності, що підлягають ліцензуванню» (Мінекономрозвитку) (зміни до Закону «Про телекомунікації»):

ліцензування

✓ повідомлення про початок здійснення господарської діяльності.

❑ Проект постанови КМУ «Про внесення зміни до переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

✓ зміни до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 № 609, 

виключивши НКРЗІ, як ліцензіата діяльності у сфері телекомунікацій;

✓ визнати такими, що втратили чинність постанови КМУ, які 

регламентують процедури ліцензування у сфері телекомунікацій.

❑ 24 липня 2018 року НКРЗІ схвалено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері

телекомунікацій», які містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог обов’язкових для виконання

при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій:

✓ діяльність за умови включення до Реєстру та повідомлення про зміни протягом 30 р. д.;

✓ втрачають чинність рішення НКРЗІ про затвердження ліцензійних умов, затверджені рішеннями НКРЗІ № 179 від 

26.01.2006, № 1789 від 10.12.2009; № 348 від 29.07.2010; № 513 від 11.11.2010 та 

рішення НКРЗІ від 10.12.2013 № 803 «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

(діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)», зареєстроване в Мінюсті 03.02.2014 за № 207/24984.



Державний нагляд 

(контроль) 



Червень 2018 року: проекти 
рішень про внесення змін до 

Порядку здійснення 
державного нагляду за 

ринком телекомунікацій (та 
користування РЧР)                                     

(фактично нова редакція). 

Встановлюється: процедура 
повідомлень та проведення 
заходів; порядок допуску до 

перевірки та оформлення 
результатів, тощо.

Липень 2018 року:  проекти 

рішень про затвердження 

уніфікованої форми акту, 

складеного за результатами 

планового (позапланового) 

заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання 

вимог законодавства про 

телекомунікації (та у сфері 

користування РЧР).

Вересень 2018 року: доопрацьовані проекти постанов 
КМУ про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь  ризику від провадження господарської діяльності 
у сфері телекомунікацій (та від провадження діяльності, 

пов’язаної з користуванням РЧР).

Формування заходів залежно від критеріїв (кількість видів 
діяльності у сфері телекомунікацій; види діяльності; 
кількість регіонів і т.д.), кожен з яких матиме певну 

кількість балів.

Періодичність заходів залежно від ступеня ризику: 
високий – один раз на 3 роки; середній - один раз на 4 

роки; незначний - один раз на 3 роки.

❑ З 01.01.2019 відбудеться припинення дії Закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», за яким встановлено до 31.12.2018 мораторій 

на проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

❑ Дія Закону не поширюється на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та 

Адміністрацію Держспецзв’язку та її територіальні органи (постанова КМУ від 18.12.2017 № 1104).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ НКРЗІ:



Нова звітність 

з 1 січня 2019 року

проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ 

від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, 

провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання 

такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 

та від 25.12.2008 № 1283» (рішення НКРЗІ від 14.08.2018 № 428) 

та подано на погодження

наказ Держстату від 09.07.2018 № 141 про визнання таким, що втратив 

чинність, з 01.01.2019 наказу Держстату від 16.10.2015 № 297 «Про 

затвердження форми державного статистичного спостереження 

14-зв'язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів 

телекомунікацій та поштового зв’язку»



Порядком передбачається:

❑ Поширюється на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв’язку, що здійснюють

діяльність у сферах телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку на території України.

❑ Періодичність звітності: 

✓ квартальна – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом (періодом). 

Подається за показниками, серед яких, зокрема, дані про доходи, кількість ліній (точок) фіксованого доступу

до  мережі Інтернет, в т.ч. у сільській місцевості, обсяг Інтернет трафіку (за наявності таких даних), тощо;

✓ річна – не пізніше 28 лютого. 

Подається інформація про розподіл ліній фіксованого доступу до Інтернет 

за адміністративно-територіальними одиницями;

✓ інформацію, яка необхідна для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення

їх аналізу, моніторингу тарифів, аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, 

аналізу результатів державного нагляду – не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати

отримання запиту, якщо інше не передбачено законодавством;

✓ інформацію для розгляду звернень споживачів – не пізніше ніж за 14 календарних днів 

з дати отримання запиту, якщо інше не вказано у запиті НКРЗІ.

❑ Форми звітності + Інструкція. У сфері послуг доступу до Інтернету: форми звітності № 3-K (квартальна)

«Фіксований доступ до мережі Інтернет» + № 6-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет

за адміністративно-територіальними одиницями».



❑ Вказувати достовірні та об’єктивні дані про себе та свою діяльність у сферах телекомунікацій.

❑ Одночасно копії звітності в електронному вигляді надаються: 1) на електронному носії інформації або 2)

надсилаються на електронну пошту, зазначену на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

❑ Звітність складено з порушенням: НКРЗІ протягом 45 робочих днів повідомляє із зазначенням змісту

порушення електронним листом, направленим на електронну адресу, вказану при заповнені звітності або при

реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

У разі неотримання відповіді на електронне повідомлення протягом 14 днів – направляється офіційний лист.

❑ «Запит»: 

✓ письмова форма за підписом Голови НКРЗІ або уповноваженої ним особи;  

✓ чітко визначена тематика;

✓ встановлені строки та вичерпні вимоги щодо обсягів інформації; 

✓ не може містити вимоги надання інформації, передбаченої до заповнення у квартальній та річній звітності, 

що надається відповідно до Порядку.



Кібербезпека



❖ З 09.05.2018 чинний Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»:

визначає правові основи забезпечення кібербезпеки України, об'єкти кібербезпеки та кіберзахисту, суб'єкти

забезпечення кібербезпеки, загальні підходи до визначення об'єктів критичної інфраструктури, тощо.

❖ З 09.05.2018 чинна постанова КМУ від 04.04.2018 № 243 «Про внесення змін до Положення про Адміністрацію

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України»:

ДССЗЗІ здійснює державний контроль за станом захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів

та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної

інфраструктури;

координує діяльність суб'єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту;

заходи із створення та забезпечення функціонування Національної телекомунікаційної мережі;

забезпечує впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту;

забезпечує впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури,

встановлює вимоги до аудиторів інформаційної безпеки, їх атестації (переатестації);

координує, організовує та проводить аудит захищеності комунікаційних і технологічних систем об'єктів критичної

інфраструктури на вразливість;

забезпечує функціонування Державного центру кіберзахисту, урядової команди реагування на комп'ютерні

надзвичайні події України CERT-UA.

❖ 25.01.2018 у Києві відкрито Ситуаційний центр забезпечення кібернетичної безпеки, створений на базі

Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. Ключові

можливості Центру - система виявлення та реагування на кіберінциденти та лабораторія з комп’ютерної

криміналістики, які дозволять попереджати кібератаки, встановлювати їх походження, аналізувати для

вдосконалення протидії.



1) Проект постанови КМУ «Про затвердження 

Вимог щодо проведення незалежного аудиту 

інформаційної безпеки на об’єктах критичної 

інфраструктури та Порядку проведення 

незалежного аудиту інформаційної безпеки на 

об’єктах критичної інфраструктури»

- аудит ІБ є обов’язковим для об’єктів критичної інфраструктури;

- вимоги до аудитора ІБ (фірми ІБ);

- процедура та порядок проведення аудиту ІБ, права та обов’язки аудитора ІБ (фірми ІБ);

- створення Апеляційного комітету при Адміністрації ДССЗЗІ для розгляду скарг.

2) Проект постанови КМУ «Про затвердження порядків 

формування переліку об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури, внесення об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури до державного реєстру 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, його 

формування та забезпечення функціонування»

- створення Переліку об’єктів КІІ та державного реєстру об'єктів КІІ (розпорядник – Адміністрація

ДССЗЗІ);

- загальний Перелік формується на базі галузевих переліків.

3) Проект постанови КМУ «Про затвердження 

Загальних вимог з кіберзахисту об’єктів критичної 

інфраструктури, критеріїв та порядку віднесення 

об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури»

- кіберзахист об'єкта критичної інфраструктури забезпечується власником або керівником ОКІ.

4) Проект Закону «Про критичну інфраструктуру та її 

захист»

Додаткові повноваження СБУ, не визначені Законом «Про Службу безпеки України»:

участь у перевірці інвестицій та походженні капіталу, що спрямовується на фінансування критичної

інфраструктури;

доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів банків даних, держателями

(адміністраторами) яких є органи державної влади, оператори об'єктів критичної інфраструктури;

участь в обмеженні та блокуванні доступу до об'єктів та ресурсів (у випадках за переліком);

проведення перевірки угод на постачання товарів, робіт і послуг на об'єкти критичної

інфраструктури та персоналу компаній-підрядників, тощо.

Основне зауваження: законодавством визначене широке коло повноважень та механізмів проведення

контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів у сфері забезпечення національної безпеки.

На громадському обговоренні:



5) проект постанови КМУ «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 квітня 2002 р. № 522»

(на виконання п.п. 5б) пункту 1 Рішення 

РНБОУ від 10 липня 2017 року «Про стан 

виконання Рішення РНБОУ від 29 грудня 

2016 року «Про загрози кібербезпеці 

держави та невідкладні заходи з їх 

нейтралізації», введеного в дію Указом 

Президента України від 13 лютого 2017 року 

№ 32», введеного в дію Указом Президента 

України від 30 серпня 2017 року 

№ 254)

- врегулювання підключення державних органів, підприємств, установ і організацій державної форми

власності до мережі Інтернет;

- абоненти (державний сектор) закуповують послуги (укладають господарські договори) з доступу до

глобальних мереж передачі даних лише у операторів, провайдерів телекомунікацій, які мають захищені

вузли доступу до глобальних мереж передачі даних зі створеними КСЗІ з підтвердженою відповідністю.

Пропозиція ІнАУ:

Відмовити в погодженні, оскільки документи не містять інформації про вплив на конкуренцію на

ринку доступу до мережі Інтернет.

Рекомендувати проект постанови КМУ направити на погодження до АМКУ.

Доречно опрацювати новий проект постанови КМУ на виконання завдань, зазначених у преамбулі,

аніж вносити зміни до чинної постанови, мета та підстави прийняття якої, свого часу, були інші.

Мотиви:

▪ Вимога стосується виключно процедур закупівлі чи й прямих договорів? Як бути відносно

чинних договорів?

▪ Відсутня інформація про витрати операторів, провайдерів у зв'язку з отриманням документів про

підтвердження відповідності СЗІ встановленим вимогам у сфері захисту інформації.

Компенсація цих витрат суб’єктам малого та середнього підприємництва?

▪ Під дію акту підпадуть більше ніж 3 тис. великих та середніх суб’єктів господарювання та

понесуть додаткові витрати на впровадження СЗІ з підтвердженою відповідністю. А, органи

виконавчої влади повинні укласти нові договори з доступу до мережі Інтернет.

▪ Не виключено, негативні наслідки на конкуренцію. Обов’язковість погодження з

Антимонопольним комітетом України.

▪ Оператори, провайдери надають послуги з використанням телекомунікаційних мереж, які не є

об’єктами експертизи. Оператори, провайдери телекомунікацій не є суб’єктами експертизи.



Блокування, санкції

❑ Указ Президента України від 14.05.2018 №126/2018, яким уведено в дію рішення РНБОУ від 02.05.2018 «Про

застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів

(санкцій)» (з урахуванням Указу Президента України від 21.06.2018 № 176/2018):

- зокрема, встановлено санкції щодо додаткових суб'єктів господарювання, серед яких «Телекомпанія НТВ», ВАТ

«Перший канал. Всесвітня мережа» (ОАО «Первый канал. Всемирная сеть»), Телеканали «РТР-Планета»; ВАТ «НТВ-

ПЛЮС» та інші.

❑ Проект Закону про внесення змін до Закону «Про санкції» (№ 8340 від 08.05.2018):

- доповнення кола суб'єктів, на яких поширюється дія Закону (можуть бути українські юридичні особи, юридичні

особи, які знаходяться під контролем української юридичної особи, громадяни України);

- запровадження додаткових секторальних санкцій: 1) заборона діяльності суб'єктів права власності і

господарювання, в т.ч. держави-агресора; 2) перехід у власність України майна держави, за винятками, встановленими

міжнародними договорами України, чи юридичної або фізичної особи, які порушили відповідні права та інтереси

України та її громадян;

- діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень за застосуванням спеціальних економічних санкцій

- центральний орган виконавчої влади у сфері економічної політики;

- відповідальність за порушення законодавства про санкції у вигляді штрафу у потрійному розмірі від одержаного

прибутку за останні три роки;

- КМУ повинен створити орган з моніторингу виконання санкцій у складі ЦОВВ у сфері економічної політики.



Новини законодавства у сфері телекомунікацій (2018 рік):

Січень 2018 року

• З 05.01.2018 чинне рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення від 09.11.2017 № 2127 «Про внесення змін до Інструкції про порядок

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та

про порушення законодавства про рекламу», зареєстроване в Мінюсті 05.12.2017 за № 1468/31336.

Березень 2018 року

• З 07.03.2018 діє постанова КМУ від 28.02.2018 № 128 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання

правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб. Комісія є постійно діючим дорадчим органом КМУ, основним завданням якої є

здійснення узагальнення відомостей про порушення прав осіб правоохоронними органами.

• З 23.03.2018 чинна постанова КМУ від 20.09.2017 № 703 «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (щодо

створення умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень та врегулювання відносин між абонентами і операторами,

провайдерами телекомунікацій, пов’язаних зі скороченням переліку телекомунікаційних послуг та припиненням їх надання).

Квітень 2018 року

• З 01.04.2018 діє Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 № 355.

• З 03.04.2018 діє рішення НКРЗІ від 13.02.2018 № 77, зареєстроване в Мінюсті 12.03.2018 за № 284/31736, яким затверджено Правила надання

виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію

радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання РЧР України.

• З 06.04.2018 діє новий Порядок взаємодії НКРЗІ з Національною поліцією України (рішення НКРЗІ від 27.02.108 № 147, наказ від 27.02.2018

№ 117).

Травень 2018 року

• 15.05.2018 ВРУ прийнято Закон «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних

прав» (набрав чинності з 22.07.2018), який визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів

авторського права і (або) суміжних прав тощо.

• Змінами до Закону «Про авторське право і суміжні права» вводиться термін «кабельна ретрансляція».



Червень 2018 року

• З 17.06.2018 набрав чинності Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

- відповідно до пункту 3 Глави VIII. Прикінцеві та перехідні положення протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що

відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом.

• З 12.06.2018 діє рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

від 24.04.2018 № 230, зареєстроване в Мінюсті 14.05.2018 за № 586/32038.

• 21.06.2018 прийнято Закон «Про національну безпеку» (зареєстровано за №8068), який визначає основи та принципи національної безпеки і

оборони, визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, тощо.

• З 26.06.2018 набрали чинності Зміни до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затверджені рішенням НКРЗІ від

03.04.2018 № 188, зареєстрованим в Мінюсті 07.06.2018 за № 688/32140.

Липень 2018 року

• КМУ прийнято постанову від 18.07.2018 № 540-р, якою затверджено План заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

Серпень 2018 року

• З 04.08.2018 чинне рішення НКРЗІ від 13.02.2018 № 78 «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних

засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Мінюсті 12.03.2018 за № 282/31734.

Вересень 2018 року

• 18.09.2018 ВРУ прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання

прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»

(«МаскиШоуСтоп-2») (проект № 8490):

- ухвала слідчого судді, якою задоволено скаргу на рішення, дії чи бездіяльність органу досудового розслідування, надсилається керівнику органу,

службовою, посадовою особою якого є слідчий, прокурор, для організації проведення службового розслідування та вирішення питання щодо

притягнення винних осіб до відповідальності (зміни до ст. 307 КПКУ);

- держава має право зворотної вимоги до винних осіб, у випадку відшкодування шкоди, завданої слідчим, прокурором (зміни до ст. 130 КПКУ, ст. 1191

ЦКУ, ст. 2, 4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»).



№ 6688 від 12.07.2017

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії загрозам національній 
безпеці в інформаційній сфері»

Загрози !!!



І. Обов'язок операторів телекомунікацій тимчасово блокувати (обмежувати) чи блокувати на визначений час доступ до визначеного

(ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах) з використанням

технічних засобів, що закуповуються та встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій, а також іншими

суб’єктами господарювання за власні кошти (зміни до ст. 39 Закону «Про телекомунікації»).

Порядок блокування має встановити КМУ.

Випадки:

1) захід забезпечення кримінального провадження - тимчасове блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого)

ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах) (доповнення до КК України та КПК України):

✓ під час досудового розслідування (1) слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором або 2) за клопотанням

прокурора;

✓ під час судового провадження (за клопотанням прокурора);

✓ у виняткових, невідкладних випадках, пов'язаних з врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо

тяжкого злочину – за постановою прокурора або постановою слідчого, погодженою прокурором на строк не більше 48 годин з

невідкладним зверненням з клопотанням до слідчого судді чи суду.

2) вид санкцій - блокування доступу до визначеного (ідентифікованого) ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах

(системах) (доповнення до ч.1 ст. 4 Закону «Про санкції»):

✓ рішення РНБОУ.

Положення законопроекту не відповідають Конституції України, рішенням ЄС з прав людини…

▪ блокування ідентифікованої інформації, а не доступу до ресурсу (сервісу);

▪ оператори, провайдери здійснюють діяльність з надання телекомунікаційних послуг і не несуть відповідальність за зміст

інформації, що передається їх мережами;

▪ непрогнозовані значні фінансові затрати, пов'язані з встановленням та обслуговування технічних засобів;

▪ здорожання телекомунікаційних послуг;

▪ нечітке визначення терміну та відсутня процедура блокування, невизначено підстав для тимчасового блокування (обмеження)

доступу (48 годин);

▪ санкції пропонується застосовувати до операторів, провайдерів, а не до осіб, які можуть загрожувати національній безпеці

країни.



IІ. Змінами до ст. 1 Закону «Про телекомунікації» термін «суб'єкт ринку телекомунікацій» пропонується

розширити за рахунок поняття «інші суб'єкти господарювання, що надають телекомунікаційні послуги без

включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій».

IІІ. Внаслідок змін до ст. 18 Закону «Про телекомунікації» НКРЗІ може отримати невластиві повноваження:

✓ застосування адміністративних стягнень до суб'єктів ринку телекомунікацій та адміністративно-

господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері телекомунікацій

(тобто, не лише до операторів, провайдерів телекомунікацій);

✓ створення та ведення Єдиного реєстру виконання судових рішень і застосування санкцій у сфері

телекомунікацій;

✓ у взаємодії з СБУ та ДССЗЗІ тимчасово блокувати (обмежувати) чи блокувати на визначений час доступ до

визначеного (ідентифікованого) рішенням слідчого судді, суду, рішенням прокурора, слідчого, погодженого з

прокурором, рішенням РНБОУ, інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах

(системах).

IV. Змінами до ст. 75 Закону «Про телекомунікації» пропонуються непомірно високі розміри адміністративно-

господарських санкцій:

✓ штраф у розмірі від 1 до 5 відсотків від доходу, отриманого від надання телекомунікаційних послуг за

попередній календарний рік;

✓ у разі неможливості обчислення доходу від надання телекомунікаційних послуг – обчислюється від загального

доходу.
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