
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ
КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
вул. Солом’янська, 3,  м. Київ, 03110,  тел./факс. (044) 202-00-43  тел. (044) 202-00-10, (044) 202-00-22,

Е-mail: office@nkrzi.gov.ua, kabmin_doc@nkrzi.gov.ua, сайт: www.nkrzi.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ  37994258_____________________________________________________________________________________________

від ____________ р. № ____________

На № ____________ від ____________ р.

Інтернет асоціація України
(ІнАУ)
вул. О. Гончара, буд. 15/3, оф.
22, м. Київ, 04053

На ваш лист від 08.08.2022 № 70, надісланий листом Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 20.09.2022 № 19280/0/2-22 відповідно до листа
Офісу Президента України від 13.09.2022 № 44-01/1617, в межах компетенції
повідомляємо наступне.

Інформацію щодо порушених у вашому зверненні питань Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
(далі – НКЕК) надала Інтернет Асоціації України листом від 15.09.2022
№ 04-2871/103, що додається.

Разом з тим, звертаємо увагу, що Закон України «Про електронні
комунікації» (далі – Закон) передбачає припинення обміну інформацією з
мережами суб’єкта господарювання, якого виключено з реєстру
постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг на підставі
частини восьмої статті 32 цього Закону.

07.07.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження за 
№ 574-р «Про погодження рішення про виключення суб’єктів господарювання
з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг» з
прийняттям якого застосовуються відомі вам рішення НКЕК від 30.03.2022
№ 25 та № 26.

 
 Додаток: згадане на 2 арк.

 Член НКЕК                                                                                   Олександр БІСЮК

Пчела Д.В.  202-00-70
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КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
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від ____________ р. № ____________

На № ____________ від ____________ р.

Інтернет асоціація України
(ІнАУ)
вул. О. Гончара, буд. 15/3, оф.
22, м. Київ, 04053

На ваш лист від 08.08.2022 № 69, надісланий листом Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 20.08.2022 № 20857/1/1-22, в межах
компетенції, повідомляємо.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку (далі – НКЕК) здійснює свою діяльність на підставі законів
України «Про електронні комунікації» (далі – Закон) та «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку».

Відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 32 Закону під час
дії воєнного стану на підставі звернення національного центру
оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами
України (далі – НЦУ) регуляторний орган може прийняти за погодженням з
Кабінетом Міністрів України рішення про виключення з реєстру
постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг тих
постачальників, які не виконали розпорядження НЦУ.

Так, у зв’язку з невиконанням під час дії воєнного стану розпоряджень
НЦУ щодо необхідності блокування автономних систем, які використовуються
Російською Федерацією з метою здійснення кібератак на українські
інформаційні ресурси та розповсюдження пропагандистської інформації, ТОВ
«НЕТАСІСТ» та ТОВ «НЕТАССІСТ» були виключені НКЕК з реєстру
постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг на підставі
відповідних звернень НЦУ щодо необхідності їх виключення.

07.07.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження за 
№ 574-р «Про погодження рішення про виключення суб’єктів господарювання
з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг» з
прийняттям якого застосовуються відомі вам рішення НКЕК від 30.03.2022
№ 25 та № 26 щодо виключення цих суб’єктів з реєстру.



Разом з тим, звертаємо увагу, що Закон передбачає припинення обміну
інформацією з мережами суб’єкта господарювання, якого виключено з реєстру
постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг на підставі
частини восьмої статті 32 цього Закону.

Враховуючи наведене та зацікавленість вашої асоціації у порушеному
питанні, інформуємо про доцільність забезпечення надання постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які входять до Інтернет
Асоціації України інформування НКЕК про стан виконання вимог частини
восьмої статті 32 Закону.

Член НКЕК                                                                                  Олександр БІСЮК
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