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На № 126 від 26.12.2022 р.

Інтернет асоціація України
(ІнАУ)

На ваш лист від 26.12.2022 № 126 щодо надання пропозицій та
зауважень до проєкту постанови НКЕК «Про затвердження  Порядку
накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або
постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим
впливом на оптових та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх
зміну та зняття» (далі – проєкт постанови), повідомляємо.

З метою підведення підсумків консультацій та остаточного розгляду
пропозицій та зауважень, наданих до проєкту постанови, 12 січня 2023 року
було проведено нараду в режимі відеоконференція з використанням платформи
ZOOM, на яку НКЕК листом від 10.01.2023 № 05-142/133 запрошено, окрім
інших, представників Інтернет асоціації України, на якій з урахуванням
обговорення окремих спірних питань, прийнято остаточну, узгоджену з усіма
заінтересованими учасниками, редакцію проєкту постанови. При цьому, із
5 пропозицій та зауважень, висловлених у вашому листі, 1 – враховано, 1 –
враховано частково та викладено в спільній узгодженій редакції та 3 –
мотивовано відхилено. Протокол наради додається.

Одночасно інформуємо, що на виконання пункту 4.7 Регламенту НКЕК,
затвердженого рішенням НКЕК від 18.02.2022 № 1, інформацію про проведені
консультації щодо проєкту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку
накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або
постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим
впливом на оптових та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх
зміну та зняття» буде оприлюднено на офіційному вебсайті НКЕК.

 
Додаток: на 5 арк. в 1 прим.
 
 

Член НКЕК                                                                       Андрій СЕМЕНЧЕНКО
 

Стрижиус О. В.  202-00-34
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СПИСОК УЧАСНИКІВ
№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада

Представники НКЕК
1. Семенченко Андрій 

Іванович
Член НКЕК

2. Барабін Андрій 
Юрійович

Директор Департаменту економічного регулювання 

3. Дідус Анатолій 
Сергійович

Заступник директора Департаменту економічного   
регулювання – начальник відділу регуляторних 
зобов’язань 

4. Полякова Тетяна 
Петрівна

Начальник відділу регулювання ринків Департаменту 
економічного  регулювання

5. Стрижиус Олена 
Володимирівна

Головний спеціаліст відділу регулювання ринків 
Департаменту економічного регулювання

6. Мікяшко Ольга 
Володимирівна

Головний спеціаліст відділу регулювання ринків 
Департаменту економічного регулювання

7. Галанова Наталія 
Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу регулювання ринків  
Департаменту економічного регулювання

8. Ткаченко Любов 
Василівна 

Головний спеціаліст відділу регуляторних 
зобов’язань 

9. Тищенко Юлія 
Євгеніївна

Головний спеціаліст відділу доступності 
універсальних послуг Департаменту економічного   
регулювання 

10. Коробко Василь 
Васильович

Головний спеціаліст відділу регуляторних 
зобов’язань 

11. Братіца Микола 
Станіславович

Заступник директора департаменту – начальник 
відділу ресурсу нумерації Департаменту електронних 
комунікацій

12. Козловський 
Андрій Сергійович

Заступник директора Департаменту правового 
забезпечення – начальник відділу забезпечення 
державного нагляду

13. Олійник Леонід 
Миколайович

Начальник управління аналізу ринків та звітності

12.01.2023 м. Київ відеоконференція через додаток 
ZOOM
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14. Супруненко 
Олександр 
Олександрович

Заступник начальника відділу планування 
державного нагляду та аналізу результатів 
Департаменту державного нагляду

15. Козачок Оксана 
Віталіївна 

Головний спеціаліст відділу аналізу ринків 
Управління аналізу ринків та звітності

16. Кривенко
Володимир 
Миколайович

Головний спеціаліст відділу доступу до 
інфраструктури та електронних комунікаційних 
мереж Департаменту електронних комунікацій

Представники Антимонопольного комітету України
17. Антоненко Марина 

Миколаївна
Начальник відділу ринків зв’язку, телекомунікацій та 
фінансових ринків Департаменту досліджень і 
розслідувань ринків невиробничої сфери

18. Коровяковський 
Володимир

головний спеціаліст відділу ринків зв’язку, 
телекомунікацій та фінансових ринків Департаменту 
досліджень і розслідувань ринків невиробничої 
сфери.

Представники Української асоціації операторів зв’язку «Телас»
19. Ошеров Леонід 

Михайлович
Голова Української Асоціації операторів зв’язку 
«Телас»

Представники Інтернет Асоціації України
20. Дудник Світлана 

Петрівна
Юрист 

Представники Асоціації «Телекомунікаційна палата України»
21. Попова Тетяна 

Володимирівна
Голова Ради Асоціації 

22. Новак Анна Директор Асоціації
23. Пригорницька 

Марина
Заступник директора Асоціації  

ПрАТ "Фарлеп-Інвест"(Vega Telecom)
24. Згуровець Тетяна Експерт з регуляторних питань, Дирекції з 

корпоративного управління
Представники ПрАТ «Київстар»

25. Савченко Максим 
Олегович

Старший радник з юридичних питань в галузі 
телекомунікацій

26. Зайончковська 
Тетяна Геннадіївна

Провідний радник з регуляторних питань та взаємодії 
з державними органами

27. Вишневська Анна Юрисконсульт 
Представники ПрАТ «ВФ Україна»

28. Цейтліна Людмила 
Георгіївна

Начальник відділу

29. Якимовський 
В'ячеслав Іванович

Провідний експерт

30. Сич Данило 
Валентинович

Юрисконсульт



3

Представники ТОВ «лайфселл»
31. Заграй Юрій Старший юрисконсульт з регуляторних відносин

Департамент регуляторних відносин та стратегії
32. Соболь Ольга 

Миколаївна Провідний юрисконсульт з регуляторних відносин 

Представники АТ «Укртелеком»
33. Каленський Андрій 

Андрійович
Директор департаменту регуляторного забезпечення

34. Скакальська 
Оксана Євгеніївна

Радник департаменту регуляторного забезпечення 

35. Панасенко Оксана 
Анатоліївна

Юрисконсульт департаменту регуляторного 
забезпечення

Представники ПрАТ «ДАТАГРУП»
36. Некраха Анна 

Едуардівна
Директор департаменту регуляторної політики

37. Гудзевата Наталія 
Миколаївна

Заступник директора юридичного департаменту

Семенченко А. І. відкрив засідання і поінформував присутніх щодо теми 
наради, запропонував порядок виступів та формат їх обговорень. 

Барабін А. Ю. повідомив, що рішенням НКЕК від 14.12.2022 № 251 
схвалено проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Порядку накладення на 
постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників 
електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових 
та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття» та 
доручено Департаменту економічного регулювання забезпечити проведення 
консультації щодо цього проєкту акта. 

Протягом строку, визначеного пунктом 2 цього рішення - до 27 грудня 
2022 року, від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймалися 
зауваження та пропозиції до проєкту акта та аналізу регуляторного впливу. До 
проєкту Порядку надійшло 33 пропозиції та зауваження від Української 
Асоціації операторів зв’язку «Телас» та Інтернет асоціації України. 

Крім того, 29 грудня 2022 року надійшли пропозиції від Асоціації 
«Телекомунікаційна палата України», з порушенням термінів, які також були 
опрацьовані Апаратом НКЕК. При цьому, ці пропозиції тотожні частині 
пропозицій, що надійшли від Української Асоціації операторів зв’язку «Телас».

Разом з цим, в межах проведення консультацій, надійшло зауваження від 
Антимонопольного комітету України.

Департаментом економічного регулювання узагальнено надані пропозиції 
та зауваження у зведену порівняльну таблицю, яку було надіслано учасникам 
наради. Із загальної кількості зауважень, 15 зауважень враховано, 8 – враховано 
по суті та 11 – мотивовано відхилено.
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Барабін А. Ю. передав слово Поляковій Т. П. 

Полякова Т. П. детально прокоментувала надані пропозиції, зауваження 
та висловила позицію Департаменту економічного регулювання щодо 
остаточної редакції проєкту Порядку.

Зокрема доведено до відома присутніх, щодо номеру строки № 6 проєкту 
Порядку, термін «справедлива ціна» змінено на термін «ціна, орієнтована на 
собівартість». Представники наради, погодились із запропонованою редакцією.

Крім того, в ході обговорення:
у номері строки № 29 проєкту Порядку, вилучено слово «максимально»; 
номер строки № 30 проєкту Порядку вилучено;
у номері строки № 31 проєкту Порядку, слово «максимальний» змінено 

на слово «позитивний», до слова «створення» додано слово «покращення»;
у номері строки № 32 проєкту Порядку прийнято нову редакцію пункту;
номер строки № 74 проєкту Порядку вилучено;
у номері строки № 87 проєкту Порядку, враховано зауваження АМКУ, 

вилучено слова та цифри «7. На період дії правового режиму воєнного стану в 
Україні та 60 днів після його припинення або скасування НКЕК своїм рішенням 
може тимчасово встановлювати особливості накладення регуляторних 
зобов’язань для постачальників ЗРВ, які здійснюють діяльність на територіях, 
де ведуться або велись воєнні (бойові) дії.».

За результатами обговорення, учасники наради узгодили усі пункти 
проєкту Порядку та погодились із запропонованою редакцією проєкту акта.

Також учасникам наради було доведено, що із 7 зауважень, що надійшли 
від Асоціації «Телекомунікаційна палата України», 6 зауважень враховано та 
1 враховано з редакційними правками, узгодженими на цій нараді. 

В обговоренні зазначених питань взяли участь: Семенченко А. І., 
Барабін А. Ю., Полякова Т. П., Козловський А. С., Ошеров Л. М., 
Попова Т., Дудник С. П., Цейтліна Л. Г., Зайончковська Т. Г., Заграй Ю. та 
Якимовський В.І.

В обговоренні взяли участь: представники НКЕК, Української 
асоціації операторів зв’язку «Телас», Інтернет Асоціації України, Асоціації 
«Телекомунікаційна палата України», представники операторів 
електронних комунікацій

Семенченко А. І. подякував учасникам, тезисно підвів підсумки 
обговорень, доручив Департаменту економічного регулювання підготувати 
остаточну редакцію проєкту Порядку і вжити заходів щодо його затвердження в 
установленому порядку та оголосив про завершення наради.
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За результатами наради ВИРІШИЛИ:

Доручити Департаменту економічного регулювання підготувати пакет 
документів та направити проєкт Порядку накладення на постачальників 
електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних 
комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових та/або 
роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття на погодження 
до Антимонопольного комітету України з метою подальшого його винесення на 
засідання НКЕК для затвердження в установленому порядку.

Член НКЕК Андрій СЕМЕНЧЕНКО

Директор Департаменту 
економічного регулювання Андрій БАРАБІН 

Протокол склала Наталія ГАЛАНОВА  


