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На № 35 від 08.04.2022 р.

Інтернет асоціація України
(ІнАУ)

На ваш лист від 08.04.2022 № 35 щодо розгляду окремих пропозицій до
проекту постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників
електронних комунікаційних мереж та послуг», в межах компетенції,
повідомляємо.

Пунктом 2 рішення НКЕК від 02.03.2022 № 15 «Про схвалення проекту
постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг» установлено строк протягом якого від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймались  зауваження та
пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу, з дня їх
оприлюднення до 05 квітня 2022 року.

Пропозиції до вказаного проекту акта в частині уточнення Орієнтовного
переліку видів електронних комунікаційних послуг (далі – Орієнтовний
перелік) були отримані 05.04.2022 від Національного центру
оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами
України (далі - НЦУ), повноваження якого визначені Законом України «Про
електронні комунікації» та іншими нормативно-правовими актами. 

Оскільки пропозиції НЦУ стосуються саме Орієнтовного переліку, їх
врахування не змінило значно проект акта порівняно з первинною редакцією,
що не потребує повторного проведення процедури оприлюднення проекту
акта, збору і розгляду зауважень і пропозицій до нього, як це і передбачено
частиною другою статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (далі - Закон).

Разом з тим, пропозиції НЦУ враховують норми Закону України «Про
електронні комунікації» (зокрема пункти 25, 27, 28, 54, 80, 85, 87 статті 2
цього Закону) інших нормативно-правових актів (зокрема постанови Кабінету
Міністрів України від 09.10.2020 № 1109 «Деякі питання об'єктів критичної
інфраструктури») та були враховані.

Ваші представники 07.04.2022 брали участь у відкритих консультаціях
щодо вказаного проекту та мали можливість врахувати відповідну



аргументацію.
Пропозиції НЦУ та інформацію про результати їх розгляду, відповідні

обгрунтування (а також всі інші зауваження та пропозиції, які надійшли у
вказаний строк від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань та інших заінтересованих осіб, та результати їх розгляду, з
обґрунтуванням прийняття або відхилення) оприлюднено на офіційному
веб-сайті НКЕК відповідно до вимог статті 15 Закону.

Наведені ж у вашому листі пропозиції можуть вказувати на прагнення
окремих постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг
вивести свою діяльність з-під норм законодавства у сфері електронних
комунікацій, що не забезпечує рівність прав з іншими постачальниками та
недопущення дискримінації та може негативно вплинути на безпеку
електронних комунікаційних мереж у т.ч. в умовах воєнного стану.
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