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Базовое условие 

расцвета рынка 

телекоммуникаций 
 

Наличие эффективной 

экосистемы 

телекоммуникаций 
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Составляющие экосистемы 

телекоммуникаций 
 

 

• Государственная политика в сфере ИО и ИКТ; 

• Правосознание и ментальность; 

• Нормативно-правовая и нормативно-техническая 

база; 

• Операторы телекоммуникаций; 

• Потребители; 

• НКРЗИ; 

• ЦОВЗ; 

• Вендоры; 

• Ассоциации; 

• Партнеры (операторы, энергетики, ЖЭКи и т.д.) 

• Фискальные и контролирующие органы; 

• Банковская система и т.п. 

 

 



Правосознание и ментальность 

 



презумпция вины оператора 

 

 

 

 

 

 

           НКРЗИ                          Оператор 

Сегодня 



Будет 

 презумпция добросовестного поведения, 

основанная на доверии и контроле 

 

 

 

                               

 

 

   НКРЗИ и операторы - партнеры 



Удовлетворение спроса потребителей: 

  

доступ к максимально возможному 

спектру телекоммуникационных услуг. 

Основная цель реформирования 
отрасли телекоммуникаций 



Основные механизмы 

регулирования рынка 

 
 

1. Конкуренция  

 

2.  Либерализация 

  

3. Принуждение 

 

    



Проект закону  

«Про електронні комунікації» 



Стаття 1. Визначення основних термінів  

В цілому запропонована термінологічна система 

відповідає меті Закону та Директивам ЄС. 

1. Потребують певного уточнення наступні терміни: 

• електронні комунікації,  

• електронна комунікаційна мережа,  

• універсальна послуга, оператор. 

 

2. Потрібно додати наступні терміни: 

загальнодоступна телефонна послуга, загальний дозвіл, 

номер, таксофон, технічне регулювання у сфері 

електронних комунікацій, технічні вимоги, технічні 

умови. 

 

 



Стаття 1. Визначення основних термінів  

3. Потрібно виключити наступні терміни: 

• канал електронних комунікацій,  

• лінія електронних комунікаційних мереж,  

• віртуальний оператор,  

• постачальник послуг кешування,  

• постачальник послуг хостингу. 

 

 



Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 

1. В цілому відповідають меті Закону та Директивам 

ЄС. 

 

Потребує певного уточнення : 

1. Стаття 15. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику: 

• формує та реалізує державну політику;  

• питання технічної політики. 

 

 

 

Глава I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 



Глава ІІI  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 В цілому відповідає меті Закону та Директивам ЄС. 

Потребує певного уточнення: 

Стаття 16. Мета і засоби державного регулювання у 

сфері електронних комунікацій 

• Реєстрація діяльності 

 Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері 

електронних комунікацій 

• організаційно-правовий статус;  

• незалежність;  

• статус членів комісії;  

• нормативно-правові акти;  



Глава ІІI  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Стаття 22. Фінансове забезпечення здійснення діяльності 

національного регулятора 

• внеску на регулювання відповідно до Податкового 

кодексу України у розмірі 0,2 відсотка від доходів 

постачальників електронних комунікаційних послуг. 



Глава ІІI  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Потребує певного уточнення: 

Стаття 26. Повноваження національного регулятора 

• змінює структуру номерного ресурсу та простір 

нумерації;  

• моніторинг якості електронних комунікаційних послуг  

 

Стаття 27. Відкритість діяльності національного 

регулятора 

• забезпечення законодавчих механізмів відкритості. 

 

 



Глава ІІI  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Потребує певного уточнення: 

Стаття 29. Аналіз ринків електронних комунікаційних 

послуг 

 

Стаття 30. Нагляд (контроль) у сфері електронних 

комунікацій 

 

Стаття 31. Заходи реагування національного регулятора 

на порушення законодавства про електронні комунікації 

 

 

 



Глава IV ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

Потребує суттєвого перегляду. 

 

 



Глава VI  ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ 

 В цілому відповідає меті Закону та Директивам ЄС. 

Потребує віддалення: 

Стаття 49. Особливості діяльності постачальника послуг 

кешування 

Стаття 50. Особливості діяльності постачальника послуг 

хостингу 

  

Глава VІI  ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОННИХ 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 



 Не в повній мірі відповідає меті Закону та 

Директивам ЄС 

Потребує суттєвої корректировки: 

Стаття 54. Здійснення діяльності у сфері електронних 

комунікацій 

• загальний доступ,  

• правовий режим загального доступу,  

• регламентація виконання режиму загального 

доступу 

 

  

Глава VІIІ  РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО 

РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 



 Практично не відповідає меті Закону та Директивам 

ЄС. 

Потребує суттєвого доопрацювання 

Стаття 62. Універсальні послуги 

Стаття 63. Порядок надання та отримання електронних 

комунікаційних послуг 

Стаття 64. Особливості розвитку та надання 

універсальних послуг 

 

Стаття 65. Надання електронних комунікаційних послуг 

в умовах  надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану, 

…… 

Глава X  ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ 

ПОСЛУГИ 



Основні вимоги: 

• технологічна нейтральність; 

• вторинний ринок радіочастот; 

• лібералізація отримання права на користування 

радіочастотами; 

• моніторинг за рахунок ренти за користування 

радіочастотами; 

• оптимізація розподілу та використання 

радіочастотного ресурсу. 

 

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО 

РЕСУРСУ 



Полтава, 11.10.2010 р. 

 

Спасибо за 

внимание! 


