
ПРОПОЗИЦІЇ ІНАУ  
щодо проблемних питань у сфері електронних комунікацій 

№ Проблема Шляхи вирішення 

1 Доступ до інфраструктури: 

• відсутня відповідальність за порушення законодавства про 
доступ. 

• невиконання закону органами місцевого самоврядування, 
ОСББ, комунальними підприємствами  

• створення єдиного реєстру об’єктів доступу 

• право лонгації договорів і умов розміщення мереж при зміні власника інфраструктури 

• пропорційний розподіл тарифу за доступ між усіма користувачами інфраструктури 

• залежність граничних тарифів від розміру населеного пункту 

• зміни законів сфери ЖКГ щодо врегулювання взаємовідносин з операторами 

• пряма адміністративна відповідальність за порушення законодавства про доступ 

• право Регулятора на позасудове врегулювання спорів і визначення розміру шкоди 

• зменшення граничних тарифів на доступ 

• пряма заборона отримання плати за доступ вище граничного розміру 

• заборона демонтажу мереж, щодо яких укладені договори 
 

2 Протидія кіберзлочинності: 

• не імплементована Конвенція про кіберзлочинність  

• намагання викривлення положень Конвенції 

• імплементація Будапештської Конвенцію про кіберзлочинність без «доопрацювань» 

• відкликання законопроектів, які прямо суперечать положенням Будапештської Конвенції 

3 • Критична інфраструктура:  

• невідповідність Закону «Про критичну інфраструктуру» 
європейському законодавству 

• порушення інтересів мікро- та малих підприємств 
 

• приведення Закону у відповідність ЄвроДирективі 2016/1148 від 06.07.2016 

• зняття з операторів критичної інфраструктури фінансового тягаря і штрафів  

• зняття вимог у сфері критичної інфраструктури з мікро- та малих підприємств 

• право операторів критичної інфраструктури на компенсацію витрат щодо потреб держави  
 

4 Універсальна послуга: 

• порушення медіагрупами технологічної нейтральності  

• загрози інформаційній безпеці держави 

• внесення телеканалів найбільших медіагруп до складу УПП на період збройної агресії РФ 

• деолігархізація медіапростору 

5 Захист персональних даних:  

• недосконалість ЗП № 5628 від 07.06.2021 «Про захист 
персональних даних»  

• дублювання інших органів в ЗП №6177 від 18.10.2021 про 
Національну комісію з питань захисту персональних даних та 
доступу до публічної інформації  

 

• встановлення технічних і організаційних заходів законом, а не постачальником ЕКП 

• відмова від пропонованого встановлення презумпції винуватості постачальника ЕКП 

• чітке визначення поняття «приватного спілкування»  

• відмова від покладання невластивих функцій на постачальника ЕКП 

• надання даних про місцезнаходження користувача лише за рішенням суду  

• усунення надмірності у сфері регулювання персональних даних 

• відмова від створення профільної Нацкомісії через дублюванння нею повноважень інших 
органів 
 

6 Блокування на доступі: 

• спроби впровадження на законодавчому рівні технічно 
неможливого блокування інтернет-ресурсів  

• блокування і видалення інтернет-контенту лише володільцем вебсайту або дата-центром 

• коректне блокування контенту провайдерами доступу технічно неможливе 

• блокування контенту іноземної юрисдикції – лише через міжнародні правові механізми 

• блокування/видалення інтернет-контенту – виключно за рішенням суду 

• відкликання всіх законопроектів щодо блокування інтернети-ресурсів на доступі 
 

7 Доступ до інформації: • збереження вимоги судового рішення для отримання інформації про надання ЕКП 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72992
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72992
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72992
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72992


• спроби скасування необхідності судового рішення щодо 
доступу до інформації у оператора ЕКП, яка містить 
охоронювану законом таємницю 

• заходи з перехоплення телекомунікацій - виключно за рахунок бюджету 

• автоматизоване перехоплення телекомунікацій - лише за наявності можливості 

• компенсації з держбюджету операторам ЕКП на відпрацювання запитів правоохоронців 
 

8 Протидія демпінгу: 

• законодавство не містить дієвих механізмів протидії демпінгу 
на ринку ЕКП 

• протидія демпінгу з боку операторів ЕКП з істотною ринковою перевагою 

• недопущення встановлення цими операторами демпінгових або дискримінаційних цін 

• недопущення перехресного субсидування одних послуг ЕКП за рахунок інших 
 

9 Дерегуляція: 

• надмірний регуляторний тиск на операторів ЕКП 

• невиконання урядового плану заходів щодо дерегуляції  
ринку електронних комунікацій 

• скасування обов’язкового вимірювання показників якості послуг доступ до мережі Інтернет 

• збереження ринкових конкурентних механізмів забезпечення якості послуг  

• приведення вимог по звітності в галузі ІКТ до визначень МСЕ 

• законодавча заборона дублювання звітності 

• вимога економічного обґрунтування розширення форм звітності з боку її ініціаторів  
 

10 Впровадження мита на імпорт кабельної продукції • недопущення порушення інтересів телекомунікаційної галузі через впровадження мита 

• відведення можливих загроз національній безпеці щодо постачання кабельної продукції 
 

11 Викрадення і пошкодження:  

• викрадення і пошкодження обладнання та кабелів мереж 
ЕКП, в тому числі на об’єктах критичної інфраструктури 

• впровадження державної програми повного переходу на оптоволоконні кабелі 

12 Сфера ОКУ: 

• зловживання з боку організацій, акредитованих у сфері 
обов`язкового колективного управління (кабельна 
ретрансляція) 

• протидія порушенням законодавства з боку організацій, акредитованих у сфері 
обов`язкового колективного управління (кабельна ретрансляція об`єктів авторського права 
і суміжних прав) 

13 Електронне урядування:  

• недосконалість системи електронного урядування 
• інтеграція з базами даних держорганів електронних кабінетів ліцензіатів і реєстрантів 

• передчасність електронного голосування в Україні через неспроможність забезпечити 
одночасно перевірність та таємність голосування 
 

14 Інтернет речей: 

• наявність завад розгортанню в Україні мереж IOT 
• бюджетне фінансування визначення умов спільного використання смуг радіочастот 

системами рухомого зв’язку, пристроями короткого радіусу дії та IoT (Інтернету речей) 
 

15 Вилучення обладнання: 

• необґрунтовані випадки вилучення електронних 
інформаційних систем або їх частин під час обшуку 

• забезпечення пріоритетності копіювання інформації замість вилучення 

• вимога визначення мети та додаткових передумов тимчасового вилучення 

16 Кабельна каналізація електрозв’язку: 

• перегляд тарифів на використання ККЕ АТ «Укртелеком» без 
економічного обґрунтування  

• виконання визначеної Регулятором процедури встановлення граничних тарифів  

• забезпечення прозорості економічного обґрунтування і розрахунків по складових тарифів 

• єдині тарифні підходи для всіх користувачів ККЕ, включно з самим АТ «Укртелеком» 
 

17 Діяльність операторів в особливий період: 

• відсутність механізмів захисту засобів життєдіяльності 
операторів в умовах воєнного і надзвичайного стану  

• законодавче забезпечення захисту критичних засобів життєдіяльності операторів ЕКП  

• бронювання критично необхідних військовозобов’язаних співробітників операторів ЕКП  

• забезпечення операторів ЕКП матеріалами, електроенергією, зв’язком в особливий період 
 

 


