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ВСТУП

I.

Головною метою для Телекомпалати України у 2016 році стало створення
рівних умов для ведення бізнесу в сфері телебачення та телекомунікацій.
Ключовий об’єднуючий принцип для Телекомпалати - це легальність
учасників, які претендують на вступ до асоціації.
Ми направили свої зусилля на недопущення надмірного втручання
держави в діяльність операторів і провайдерів та встановлення ефективної
конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг та послуг платного ТБ, захисту
інтересів операторів телекомунікацій в питаннях доступу до міської
інфраструктури для будівництва телеком-мереж.
Ми продовжували втілювати ідею щодо зміни сприйняття зі сторони
регуляторів ринку телеком-послуг та послуг телебачення з опонентів на
партнерів по виробленню стратегічних і компромісних рішень.
Вказана мета була досягнута, оскільки у 2016 році було проведено чимало
спільних заходів з представниками регуляторів, на яких були обговоренні
компромісні рішення.
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II.

ПОТОЧНА РОБОТА ТЕЛЕКОМПАЛАТИ У 2016 РОЦІ

Поточна робота Телекомпалати в 2016 році була організована на вирішенні
наступних нагальних питань:
забезпечення рівних умов ведення бізнесу для всіх учасників ринку ТБ та
Інтернет;
дерегуляція відносин в сфері ліцензування провайдерів програмної
послуги, а також надання телеком-послуг;
відмова від ліцензування провайдерів програмної послуги і послуг з
технічного обслуговування телеком-мереж;
вільне розповсюдження в Україні програм ЄС;
прийняття нормативних актів щодо спрощення доступу оператора до
інфраструктури;
боротьба з сірим ринком в сфері телебачення та телекомунікацій;
збільшення частки абонентів платного ТБ за рахунок відтоку користувачів
від нелегальних провайдерів програмної послуги.
III.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ,
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І РАДІОЧАСТОНОГО РЕСУРСУ
Необхідність дерегуляції у сфері цифрових комунікацій України назрівала
вже давно, але тільки пару років тому держава почала вживати дії в бік
спрощення регулювання ринку.
Така дерегуляція розпочалася шляхом впровадження європейських
підходів регулювання галузі і тому виконання даного завдання можна визначити,
як одне з найбільш очікуваних бізнес-спільнотою.
Необхідність прийняття оновленого законодавства викликано, у тому
числі, Угодою про Асоціацію України з ЄС. Щодо деяких підходів та принципів,
то їх необхідно було імплементувати у законодавство України ще у червні 2016
року.
Для дерегуляції діяльності Телекомпалатою було чимало докладено
зусиль, у зв’язку з чим ми були активними учасниками у роботі над стратегічно
важливими законопроектами для галузі, а саме: «Про аудіовізуальні медіа
послуги», «Про електронні комунікації», «Про доступ до об'єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж», тощо.
ЩОДО СФЕРИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Стосовно нової редакції Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» («Про аудіовізуальні медіа послуги»).
Відносно даного законопроекту велася активна робота спільно з
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення,
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профільним Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційно політики, експертами галузі та профільними асоціаціями.
Зокрема, було взято участь в ряді засідань різних робочих груп, круглих
столах, розроблено пропозиції щодо доопрацювання тексту проекту в інтересах
галузі.
Внесення даного законопроекту до Верховної Ради України та його
прийняття в 2016 році було визначено профільним Комітетом ВРУ одним із
пріоритетних питань.
За підтримки Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформаційної політики було організовано «майданчик»
у вигляді відкритих засідань з он-лайн трансляцією щодо обговорення положень
законопроекту. Ефективну роботу такого «майданчику» забезпечено та
організовано Секретарем Громадської ради – Костянтином Гріцаком.
Для зручності учасників було створено групу у соціальній мережі, де всі
могли обмінюватися своїми пропозиціями, навіть безпосередньо під час
засідань, що додало мобільності у напрацюванні редакції проекту Закону.
Таких засідань було проведено понад 15, на яких представниками медіа та
провайдерів підготовлено редакцію законопроекту у компромісному варіанті з
деякими принциповими позиціями, які необхідно вирішити під час обговорення
на засіданні Комітету ВРУ.
Редакцію законопроекту у квітні 2016 року було передано до апарату
Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної
політики.
Щодо даного законопроекту у Телекомпалаті були визначені ключові
принципи, які повинні бути відображені в Законі України «Про аудіовізуальні
медіа послуги».
Окрім того, спільно з профільними асоціаціями неодноразово зверталися
до парламентарів щодо необхідності найскорішого прийняття Законопроекту.
Також, Асоціації підприємств платного ТБ звернулися до народних
депутатів із проханням врахувати зауваження до попереднього тексту Закону
України «Про аудіовізуальні послуги».
Станом на кінець 2016 року було повідомлено, що Комітет ВРУ готовий
приступити до концептуального обговорення законопроекту з подальшим
внесення його у ВРУ.
Щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження
програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги)
(реєстр. № 3504).
Вказаним
Законопроектом
запропоновано
переглянути
склад
універсальної програмної послуги та перейти до комерційних відносин між
телеканалами та провайдерами програмної послуги.
Крім того, він несе в собі дискримінаційний характер по відношенню до
кабельних операторів. Оскільки, на сьогодні сигнал українських телекомпаній є
відкритим як на супутнику, так і в ефірі, однак законопроектом передбачається,
що роялті буде стягуватись лише з кабельних операторів, на відміну від
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провайдера цифрового ефірного телебачення, якому зараз українські телеканали
самі сплачують значні кошти за послуги з ретрансляції їх сигналу, що так і не
змінюється запропонованим законопроектом. У зв’язку з цим, Телекомпалатою
було запропоновано забезпечити рівні умови шляхом прийняття комплексного
Закону «Про аудіовізуальні медіа послуги», який буде поширюватися на усіх, без
винятку, ретрансляторів.
У продовження такої позиції Телекомпалатою було організовано
масштабну кампанію з метою донесення позиції неприйнятності вказаного
Законопроекту у запропонованій редакції.
Спільно з профільними асоціаціями у березні 2016 року висловили
позицію та направили до Комітету ВРУ, народних депутатів, інших
відповідальних Комітетів ВРУ. Асоціацією було підготовлено пропозиції до
тексту Законопроекту та відкрито заявлено про них.
Проте, не зважаючи на чисельні апеляції та заперечення, 15 червня 2016
року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики було розглянуто проект Закону та рекомендовано до
прийняття у першому читанні. У липні 2016 року Законопроект прийнято в
першому читанні. Враховуючи такий розвиток подій, Телекомпалатою було
проведено прес-конференцію «Зміни до універсальної програмної послуги –
ризики для інформаційної безпеки України».
Окрім того, Телекомпалатою було направлено на адреси народних
депутатів, Національної ради, НКРЗІ, Держкомтелерадіо, КМУ листи із
запереченнями у прийнятті Законопроекту та було запропоновано
альтернативний варіант: вирішити питання шляхом встановлення законодавчої
заборони на стягнення плати за ретрансляцію програм, що розповсюджуються з
використанням радіочастотного ресурсу як телекомпаніями, так і операторами
телекомунікацій (провайдерами програмної послуги).
Також, щодо можливих шляхів з вирішення питання перегляду складу
УПП було висловлено експертну думку Сергієм Бойко.
Враховуючи проведену роботу, Телекомпалата України отримала
підтримку від народних депутатів Данченко О. І., Опанасенко О. В., Левченко
Ю.В., які послідовно відстоювали позиції ринку провайдерів програмної послуги
у залі ВРУ.
Проте, 06.10.2016 Закон було прийнято, але все ж таки у редакції, яка
надала змогу відтермінувати його вступ до 1 січня 2017 року. Оскільки,
редакцією проекту Закону було заплановано вступ його в дію з дня, наступного
за днем його опублікування, тобто, 16.10.2016.
У зв’язку з прийняттям Закону Телекомпалатою було направлено
зауваження щодо невідповідності прийнятого Закону нормам Конституції
Президенту України з метою застосування ним права вето.
Крім того, народними депутатами Опанасенком О.В., Семенухою Р.С,
Левченко Ю.В, Балогою В.І., Чумаком В.В., та Кишкаром П.М. також
направлено листи щодо необхідності застосувати право вето.
На сьогодні, Закон підписано та вступає в дію з 1 січня 2017 року.
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Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» (реєстр. № 3562)
Стосовно вказаного Законопроекту було висловлено в цілому підтримку,
зокрема, і в частині встановлення на рівні Закону, а не рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення, розмірів штрафів за
порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, а також і чіткого
переліку таких порушень, за які до провайдерів програмної послуги і
телерадіоорганізацій можуть бути застосовані санкції.
Крім того, було розроблено пропозиції до його положень в частині
конкретизації порушень, а також запропоновано доповнити повноваженнями
Національної ради звертатися до суду з метою вилучення до Держбюджету
прибутку, отриманого суб'єктами господарювання в результаті діяльності в сфері
телебачення і радіомовлення без отримання ліцензії. Такі повноваження
Національної ради сприяли зменшенню рівня безліцензійної діяльності у сфері
надання програмної послуги.
Проте, вказаний Законопроект не було прийнято.
Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» (щодо удосконалення процедури
застосування санкцій Національною Радою) (№ 4815 від 15.06.2016)
На адресу ініціаторів Законопроекту, а також профільного Комітету ВРУ
направлено пропозиції щодо необхідності встановлення можливості накладення
санкції на провайдерів програмної послуги виключно за ретрансляцію програм,
яка обмежена в Україні відповідно до законодавства, а також за незабезпечення
абонентам можливості перегляду програм універсальної програмної послуги та
за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією та додатками до неї) та/або
ліцензійних умов. Вказані пропозиції в подальшому було враховано. Проект
Закону було прийнято ВРУ 01.11.2016 у редакції, що відповідає нормам
законодавства, а також інтересам учасників Телекомпалати.

Телекомпалатою розроблено та здійснено супровід у Національній
раді пропозицій до проекту змін до Системи візуальних позначок з індексом
кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована. Пропозиції
частково були враховані Регулятором.

Експертами Телекомпалати України надано зауваження до проекту
Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги
інформації про структуру власності, які в подальшому частково було враховано.


Висловлено зауваження на адресу Держкомтелерадіо, Національної
ради, ДРС, КМУ до Методики розрахунку ліцензійного збору щодо
неможливості запровадження ліцензування програмної послуги, що надається по
технології OTT та необхідності зменшення розміру збору.
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ЩОДО СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
За 2016 рік з'явилося 4 альтернативних законопроекти «Про електронні
комунікації» на додачу до вже 2-х зареєстрованих у кінці 2015 року.
3549

27.11.2015

Проект Закону про електронні комунікації

3549-1

11.12.2015

Проект Закону про електронні комунікації

3549-2

11.12.2015

Проект Закону про електронні комунікації

3549-3

29.09.2016

Проект Закону про електронні комунікації

3549-4

30.09.2016

Проект Закону про електронні комунікації

5285

18.10.2016

Проект Закону про державне управління та регулювання у сфері
електронних комунікацій

Усі альтернативні проекти Закону України «Про електронні комунікації»,
що були внесені до ВРУ, активно обговорювалися у телеком-спільноті та
учасниками Телекомпалати.
Один із законопроектів, а саме 3549-1, було визначено як невідкладний
Президентом України.
Телекомпалатою було висловлено підтримку у необхідності прийняття
такого комплексного законопроекту з урахуванням його доопрацювання. До
його редакції були розроблені та спрямовані комплексні пропозиції на адресу
профільного Комітету ВРУ, народним депутатам та НКРЗІ. Також велася
активна співпраця із законодавцями з метою його підтримки.
Разом з тим, у 2016 році жоден із Законопроектів не було прийнято ВРУ,
навпаки, один з них направлено на повторне перше читання.

Протягом третього кварталу 2016 року Телекомпалата активно
співпрацювала з Комітетом ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж)»
(реєстр. № 4497). У підтримку необхідності його прийняття було надано
аналітику та конкретний фактаж щодо обсягів пошкоджень телеком-мереж та
неадекватності санкцій, що на сьогодні діють за такі пошкодження.

Враховуючи реєстрацію у Верховній Раді України за № 2133а від
19.06.2015 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері
інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю» Телекомпалатою було
спрямовано ряд зауважень та пропозицій на профільні Комітети ВРУ щодо його
невідповідності Директивам ЄС. А в свою чергу 20.09.2016 ВРУ вказаний
законопроект передано на повторне доопрацювання у відповідальний Комітет.

Телекомпалатою в продовж 2016 року велася активна співпраця з
НКРЗІ щодо впровадження єдиної форми звітності для операторів, провайдерів
телекомунікацій з усуненням її дублювання. Ми переконані, що показники
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звітності, що будуть подаватися операторами, провайдерами, необхідно
уніфікувати з метою виключення дублювання подачі інформації в кілька
державних органів, оскільки таку інформацію регулятори можуть отримати в
порядку взаємодії. Крім того, таку звітність необхідно подавати у електронній
формі та забезпечити публічний доступ до неї шляхом розміщення на
офіційному сайті НКРЗІ.
У зв’язку з чим було проведено ряд зустрічей у Держстаті,
Мінекономрозвитку та НКРЗІ. За результатами зустрічі одержано підтримку
щодо такої ініціативи. У вересні 2016 року таку нову форму було розроблено, а
у грудні Держстатом подано на погодження НКРЗІ питання щодо скасування
форми звітності 14 зв'язок.

Розроблено Меморандум про якість послуг доступу до мережі
Інтернет, як акт саморегулювання.

Розроблено та направлено пропозиції до Правил використання
об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних
мереж з метою зменшення значного фінансового навантаження (в частині витрат
на будівництво мереж, приведення положень проекту до вимог законодавства
України).

Прийнято у редакції, що спрощує ведення діяльності провайдерами,
операторами провайдерами, зміни до Ліцензійних умов здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і
експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 року № 513.

Направлено заперечення та зауваження до проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2002 р. № 522» на адресу Держспецзв’язку та ДРС. У
зв’язку з чим, ДРС було відмовлено у погодженні проекту. Разом з тим, проектом
виключено необхідність ведення переліку підприємств, що надають послуги
доступу до глобальних мереж.

Розроблено пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій
складності» в частині виключення необхідності одержання ліцензії при
виконанні робіт з монтажу зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд,
приладів і засобів вимірювання зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,
інформаційних мереж. Вказані пропозиції знайшли підтримку від Регулятора –
НКРЗІ.

Надано пропозиції до Плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності, який затверджено постановою КМУ від 23 серпня 2016 р. № 615-р, в
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частині скасування необхідності одержання ліцензії при виконанні робіт з
монтажу зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів
вимірювання зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж.

До проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення містобудівної діяльності» (реєстр. № 3684) розроблено
пропозиції щодо усунення проблеми подвійного ліцензування у сфері
телекомунікацій. Телекомпалатою було запропоновано виключити необхідність
отримання будівельної ліцензії суб’єктами господарювання, що здійснюють
діяльність відповідно до Закону України «Про телекомунікації» при здійсненні
ними монтажу зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, систем, споруд,
приладів і засобів вимірювання зв'язку, телебачення, інформаційних мереж.
Проте, законопроект 14 квітня було відкликано.

Надіслано зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЗІ «Про
внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні
послуги без укладення договору в письмовій формі».

Розробка пропозицій до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін
до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та
Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання
послуг доступу до Інтернет)» та їх подальший супровід у НКРЗІ.

Надано обґрунтовані пропозиції до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг»» (щодо скорочення переліку послуг), які в
подальшому враховано частково Регулятором.
У СФЕРІ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ

Щодо рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов
користування радіочастотним ресурсом України» направлено категоричні
заперечення та зауваження на адреси НКРЗІ, ДРС, АМКУ, КМУ, Мін’юсту,
Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо неприпустимості
прийняття у запропонованій редакції. Заперечення були основані на тому, що
вказане рішення лише спричинить примусове вивільнення радіочастот та
призведе до порушення норм Конституції України, Законів України «Про
радіочастотний ресурс» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» та
постанови Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII «Про
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційнокомунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

Направлено категоричні заперечення на ініціативу НКРЗІ стосовно
підвищення ставок на використання РЧР шляхом внесення змін до ПКУ. Так,
було запропоновано підвищити такі ставки у 489 разів.
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Крім того, така ж позиція була направлена у Комітет ВРУ з
податкової та митної політики стосовно зареєстрованих законопроектів «Про
внесення змін до Податкового кодексу України» (№ 5132 від 15.09.2016) та «Про
Державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000 від 15.09.2016).
Ми вважаємо, що невмотивоване підвищення рентної плати за РЧР – це
прямий шлях до знищення бізнесу. У свою чергу, Телекомпалата України
направила ряд листів до органів виконавчої та законодавчої влади з проханням
не підвищувати ставки на використання радіочастотного ресурсу України у
діапазонах 2300-2400 МГц та 2500-2690 МГц та залишити їх на рівні 2016 року.
Участь в роботі над законопроектами, що ініційовані депутатами
Верховної Ради України
 Щодо зареєстрованого за № 3632 від 11.12.2015 проекту Закону України
«Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з
метою виконання соціальних зобов'язань».

Щодо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення містобудівної діяльності» (реєстр. № 3684)

Щодо зареєстрованого за № 4663 від 13.05.2016 проекту Закону
України «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами
бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань».

Надано заперечення до проекту Закону України (реєстр. № 4663-1
від 01.06.2016) «Про детінізацію ринку азартних ігор в Україні». Вказаний
законопроект також не підтримано НКРЗІ.

Підтримано проект Закону «Про Відкритий Перелік об'єктів права
комунальної власності» (реєстр. № 4966).
IV.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

ДОСТУПУ

ДО

ІНФРАСТРУКТУРИ

Робота Телекомпалати акцентувалася щодо визначення головних
принципів прозорого та недискримінаційного доступу до інфраструктури
житлових приміщень, як на всеукраїнському рівні, так і на місцевому.
Була налагоджена співпраця, зокрема, з Бердичівською, Житомирською та
Новоград-Волинськ міською радою з метою одержання роз’яснення стосовно
вичерпного переліку документів, які необхідно отримати суб’єкту
господарювання для будівництва телекомунікаційних мереж та надання
телекомунікаційних у вказаних містах.
Також, в рамках забезпечення доступу до інфраструктури житлових
приміщень велася активна робота щодо доопрацювання тексту проекту Закону
України (№ 4159 від 26.02.2016 в редакції від 06.06.2016) «Про доступ до
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інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для
розвитку телекомунікаційних мереж», який було прийнято у першому читанні.
Експерти активно брали участь в обговореннях на засіданнях профільного
Комітету ВРУ, а також під час робочих зустрічей з Секретаріатом Комітету ВРУ.
Вказаний Законопроект також є стратегічно важливим для ринку
телекомунікацій, а тому Телекомпалата всіляко сприяла у його доопрацюванні,
у редакції, що є прийнятною для учасників. На підтримку вказаного
Законопроекту неодноразово надсилалися листи на адресу Комітету ВРУ та
профільних державних органів. Також зверталася увагу на тому, що
законопроект допоможе вирішити проблеми встановлення економічно
необґрунтованих тарифів на доступ до об’єктів ОСББ.
У вересні 2016 р. було створено дві постійні комісії асоціації з питань
доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики
для розвитку телекомунікаційних мереж, а також з юридичних питань, до складу
якої включено фахових експертів галузі для вироблення дієвих механізмів
встановлення прозорих та недискримінаційних правил доступу.
Проведено ряд нарад та обговорень на базі постійних комісій за участі
представників компаній - учасників Телекомпалати та КП «КЖСЕ» щодо
необхідності доопрацювання проекту Методики розрахунку плати за доступ та
розміщення телекомунікаційних мереж при використанні об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Києва. За результатами обговорень
налагоджено діалог для подальшої співпраці з опрацювання редакції Методики.
V.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ НА РИНКУ ПЛАТНОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ


Дійсним учасником Телекомпалати ТОВ «Віа Медіа» було
підтримано ініціативу регулятора - Національної ради щодо запровадження
саморегулювання у сфері телебачення і радіомовлення шляхом підписання
Кодексу мовлення. Разом з тим, інші гравці ринку до такої ініціативи
поставилися з пересторогою і тому Кодекс не впроваджено у діяльність
мовників.

У Телекомпалаті було запропоновано удосконалити регуляторну
політику та політику дерегуляції, оскільки вона повинна проводитися системно
для всіх органів влади, а не лише для ЦООВ та органів місцевого
самоврядування. Тому що в такому випадку, до цього переліку не підпадають
державні органи зі «спеціальним статусом». У зв’язку з чим, надано пропозиції
до річного звіту про діяльність ДРС за 2016 рік з перспективою на співпрацю у
2017 році.
 У зв'язку з назрілою необхідністю встановлення конструктивного діалогу
в частині основних принципів чесної конкуренції на ринку послуг платного
телебачення експертами Телекомпалати України розроблено проект Правил
етики в конкуренції на ринку платного телебачення України і запущено процес
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їх обговорення з ринком. Готовність в підписанні Правил повідомили компанії
«Воля», MEGOGO, ТОВ «Віа Медіа», ПрАТ «Датагруп».
Крім того, було розміщено детальну інфографіку стосовно відповідей на
ключових 7 запитань в частині Правил етики в конкуренції на ринку платного
телебачення України.

Телекомпалата спільно з іншими профільними асоціаціями
закликали Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
забезпечити єдині правила регулювання всіх платформ телебачення, включно із
супутниковими системами й системами з використанням мережі Інтернет в
частині обмеження ретрансляції програм ТБ. Оскільки таке обмеження повинно
відбуватися в рамках діючого законодавства і бути обов'язковим для всіх
технологічних платформ, незалежно від того, чи є суб'єкт, який розповсюджує
нелегальні телеканали, ліцензіатом Національної ради.

Здійснювався супровід проекту рішення НКРЗІ взаємодії
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, з Національною поліцією України. До його редакції надано
зауваження та пропозиції. До даного Проекту експертами Телекомпалати
розроблені пропозиції щодо комплексного підходу в частині виявлення
нелегальних гравців ринку послуги доступу до Інтернет - запропоновано
залучити до такої взаємодії фіскальні органи і Національну рада України з
питань телебачення і радіомовлення. Проте, такі пропозиції не враховано.

Здійснювалася робота над проектом нової редакції Плану розвитку
Національного телерадіоінформаційного простору.
VI. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Телекомпалатою було розроблено пропозиції до Розділу III
«Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону України «Про державну
підтримку кінематографії в Україні» (реєстр. № 3081 -1). За результатами
супроводу законопроекту внесені суттєві правки, які зробили його максимально
наближеним до процедури «notice and take-down», а також з його редакції
виключено провайдерів телекомунікацій. У подальшому - 22 вересня 2016 р.
народні депутати України проголосували за прийняття Закону «Про державну
підтримку кінематографії в Україні» (реєстр. № 3081-д від 27.11.2015), проте,
Президент України застосував вето.

21 липня 2016 р. відбувся Експертний круглий стіл на тему:
«Актуальні аспекти законодавчого регулювання авторського права в Україні:
Internet & Software». Круглий стіл організовано Комітетом ВРУ з питань
інформатизації та зв’язку спільно з Телекомунікаційною палатою України та
представництвом Google в Україні.
 26 жовтня 2016 року відбувся Круглий стіл на тему: «Свобода слова в
сучасному інформаційному просторі». Організаторами заходу виступили
компанія «Google Україна» та асоціація «Телекомпалата України» за підтримки
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Верховної Ради. Участь у Круглому столі взяли представники законодавчої та
виконавчої влади, бізнесу, керівники професійних об’єднань та експерти. Захід
проходив у форматі дискусії.
 За участі Телекомпалати України проведено прес-конференцію,
присвячену темі боротьби з піратськими сервісами і захисту інтелектуальної
власності в Україні. Під час прес-конференції піднімалось питання боротьби з
нелегальним розповсюдженням відео-контенту в мережі.
Телекомпалата України підтримує законодавчі ініціативи, спрямовані на
захист прав інтелектуальної власності в Інтернет-середовищі, але за умови
збереження свободи слова та інформаційної політики.
Адже надзвичайно складно утримати баланс інтересів правовласників та
розповсюджувачів контенту. На сьогодні межа між захистом авторських прав і
цензурою в Інтернеті розмита і законодавчо не врегульована. Та ще складніше
знайти дієвий механізм боротьби з інтернет-піратством. Тому Телекомпалата
України вирішила об’єднати провідних експертів медіа та телеком індустрії у
дискусію, що відбулася 9 вересня під час Конференції «Telecom Ukraine 2016».
VI.

У ПОРЯДКУ ІНІЦІАТИВИ НОРМОТВОРЧІ АКТИВНОСТІ
ТЕЛЕКОМПАЛАТИ


Запропоновано запровадити єдиний конвергентний орган у сфері
мовлення та зв’язку. Така ініціатива була підтримана Комітетом ВРУ з питань
інформатизації та зв’язку, проте не була підтримана Регуляторами – НКРЗІ та
Національною радою.

Розроблено та подано пропозиції до Міністерства фінансів України,
ДФСУ та Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики щодо
необхідності впровадження рівних умов стосовно оподаткування у сфері
телебачення і радіомовлення та телекомунікацій.

Розроблено пропозиції щодо виключення необхідності одержання
ліцензії провайдера програмної послуги та внесення змін до ЗУ «Про
телекомунікації» з метою усунення по суті правової колізії, в якій фактично один
вид господарської діяльності, що визначено в двох законах, підлягає
ліцензуванню різними органами державної влади (НКРЗІ та Національною
радою з питань телебачення і радіомовлення).
VII. ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТЬ У ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗАХОДАХ
Pay TV in Ukraine 2016: UP&UP
21 вересня в Києві відбулася щорічна конференція «Pay TV inUkraine», що
третій рік поспіль проходить в рамках VІ Міжнародного форуму KIEV MEDIA
WEEK. Організатором конференції традиційно виступила Телекомунікаційна
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палата України спільно з Партнером – компанією «Воля» та за підтримки
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Перша панельна дискусія конференції була присвячена темі: «Чому
відсутній порядок на ринку?».
Друга панельна дискусія була зосереджена на темі: «Що необхідно ринку
для порядку «Регуляція та Саморегуляція». Учасники дискусії погодилися з тим,
що ринку необхідна саморегуляція, проте поштовхом до неї повинен слугувати
закон, який поставить в рівні умови всіх гравців ринку.
Темою для третьої дискусії стало обговорення нових можливостей
розвитку контенту в умовах трансформації ринку. По завершенню дискусії усі
спікери зробили прогнози щодо об’ємів ринку платного телебачення в Україні.
Усі погодилися з тим, що через 5 років ринок зросте приблизно в 2 – 3 рази.
Конференція й TV-party систем платного ТБ України
Конференція відбулася 18 травня 2016 року. Зокрема, саме на вказаній
конференції Асоціація правовласників та постачальників контенту і
Телекомунікаційна палата України закликали Комітет Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформаційної політики прискорити процес прийняття
Закону про аудіовізуальні медіа-послуги, який, зокрема, передбачає
технологічну нейтральність і рівність платформ надання й постачання
телевізійних послуг.
Телекомпалата вже не перший рік є постійним партнером
Телерадіоярмарку і 2016 рік не став винятком.
Telecom Ukraine 2016
Телекомпалата України виступали Партнером Telecom Ukraine 2016 та під
час заходу 10 вересня 2016 року проводила дві тематичні секції: «Тренди
українського
Інтернету:
саморегуляція,
дерегуляція,
якість» та
«Telecom&Media: відновлення балансу інтересів».
Телекомпалата України виступила Партнером мультиформатного івенту
TIM2016: Telecom, IT, Media.
Також експертом Асоціації взято участь 25 листопада в Українському
Теле-Ком Фестивалі UATF.
25 листопада 2016 року член Ради Телекомпалати України, взяв участь в
Українсько-Угорському бізнес-форумі, що проходив за організаційної
підтримки Угорсько-Української Торгово-Промислової Палати.
Головою Ради Асоціації Тетяною Поповою взято участь у Legal Forum
«Technology. Media. Telecommunications»
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IX. СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
ТА ПАРТНЕРАМИ
Телекомпалата активно співпрацювала безпосередньо з державними
органами та регуляторами в 2016 році в таких напрямках:

Підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю між
представниками Комітету ВРУ з питань інфоматизації та звзяку, НКРЗІ,
НКРЕКП, представниками енергетичних компаній, операторів та провайдерів
телекомунікацій, профільних асоціацій.

20 вересня Телекомпалата України провела зустріч з колегами з
Республіки Кореї: асоціаціями «Korea Cable Television & Telecommunication
Association» (KCTA) і «Korea Radio Promotion Association» (RAPA). На цій
зустрічі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією
«Телекомунікаційна палата України», Асоціацією «Кабельне телебачення та
телекомунікації Кореї» і Асоціацією «Сприянння Радіо Кореї». Підписання
згаданого Меморандуму стане першим кроком для майбутніх партнерських
відносин в частині обміну набутим досвідом та телевізійним контентом між
учасниками асоціацій на легальних та безоплатних умовах. Сторони також
домовились про подальше обговорення можливості в майбутньому запровадити
спільні проекти.

Налагоджено співпрацю з Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення та Міністерством інформаційної політики щодо
включення до пакету програм учасників Телекомпалати для ретрансляції каналу
«АzTV» з метою задоволення потреб національних меншин.

Активно співпрацювали з Державною службою спеціального зв’язку
та захисту інформації України в рамках роботи Робочої групи з питань
підготовки пропозицій щодо вимог до якості телекомунікаційних послуг. До
складу вказаної Робочої групи було включено фахових експертів Телекомпалати.

Членами Асоціації було прийнято рішення про самостійне
забезпечення за власний рахунок перекладу ETSI EG 202 057 (чотирьох частини)
на українську мову для подальшого використання перекладу не тільки членами
асоціації, а й державними органами з метою його подальшого використання у
процесі саморегуляції ринку телекомунікацій. Також було запропоновано усім
зацікавленим сторонам приєднатися до експертного доопрацювання його змісту.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією
«Телекомунікаційна палата України» та Угорсько-Українською ТорговоПромисловою палатою з метою налагодження співпраці між ринками
телекомунікацій, телебачення і радіомовлення Угорщини та України.
Активна робота експертів Телекомпалати в громадських радах при
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення,
Держкомтелерадіо, ДРС, Експертно-апеляційній раді при ДР, Мінрегіонбуді,
Держспецзв’язку, Міністерстві інформаційної політики, НКРЗІ, ДФСУ, КМДА.
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Провідна позиція в роботі Громадської ради при Комітеті Верховної Ради
України з питань свободи слова та інформації.
X. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ
ВІД НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ТРЕТІХ ОСІБ
Звернення до Міністерства інформаційної політики щодо проведення
інформаційної кампанії про перехід України на цифрове мовлення з
дотриманням вимог Закону України «Про рекламу» та рівних умов з
інформування стосовно альтернативних джерел для перегляду телепрограм,
зокрема, що подальший доступ до сигналу вітчизняних телеканалів з ефіру є
можливим також і без отримання спеціального додаткового обладнання у
пакетах телепрограм операторів кабельного, супутникового та Інтернеттелебачення, що отримали відповідні ліцензії Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення.
Надання і публікація експертних консультацій з актуальних, практичних
питань учасників ринку.
XI. ДОСЯГНЕННЯ 2016 р.
Прийнято Верховною Радою України у першому читанні проект ЗУ
«Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою
розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4159).
З редакції проекту Закону «Про державну підтримку кінематографії в
Україні» вилучено з процедури блокування піратського контенту провайдерів
програмної послуги та внесені суттєві правки, які зробили процедуру
максимально наближеною до процедури «notice and take-down».
Вступ ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм
телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги дію якого
відтерміновано до 1 січня 2017 року, а попередні редакції заблоковано. Крім
того, його положення максимально наближені до європейської практики.
За сприяння Телекомпалати та Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення розроблено зміни до Положення про порядок
видачі ліцензії провайдера програмної послуги, які забезпечать зменшення
адміністративних витрат провайдерів на переоформлення ліцензії.
Розроблено та презентовано на «Telecom Ukraine 2016» Меморандум про
якість послуг доступу до мережі Інтернет.
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Вдалося заблокувати прийняття проекту Методики розрахунку плати за
доступ та розміщення телекомунікаційних мереж при використанні об’єктів
комунальної власності територіальної громади м. Києва. Оскільки, його
положення не можуть бути застосовані в частині регулярних платежів, як такі,
що є економічно - необґрунтованими.
Здійснено переклад та подальше обговорення з метою адаптації тексту
Стандартів ЕТSI EG 202 057.
Не допустили запровадження підвищення рентної ставки на використання
РЧР у 489 разів.
Розроблено та забезпечено підтримку щодо встановлення єдиної форми
звітності для операторів, провайдерів телекомунікацій з метою усунення
дублювання зі звітністю Держстату.
Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 522», яким
виключено необхідність ведення переліку підприємств, що надають послуги
доступу до глобальних мереж.
За 2016 рік до складу Телекомпалати приєдналися 13 компаній: ПрАТ
«ДАТАГРУП», ТОВ «ЕМПЛОТ», ТОВ «ЕЙБІ Україна», ТОВ «ФРІНЕТ», АО
«ЮСКУТУМ», ТОВ «ДІВАН.ТВ», ДП «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР
РАДІОЧАСТОТ», ТОВ «МІКСНЕТ», ТОВ «Анте Медіам», ДП «Науковотелекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа»
Інституту фізики конденсованих систем НАН України», ТОВ «Незалежна
рейтингова агенція «БІГДАТА ЮЕЙ», ТОВ «Трініті-Телеком» та ТОВ «РЕТН».
Телекомпалата є активним учасником у громадських радах при
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення,
Держкомтелерадіо, ДРС, Експертно-апеляційній раді при ДР, Мінрегіоні,
Держспецзв’язку, Міністерстві інформаційної політики, НКРЗІ, ДФСУ, КМДА.
Ми займаємо провідну позицію в роботі Громадської ради при Комітеті
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації та Національній
раді України з питань телебачення і радіомовлення.
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XII. ТЕЛЕКОМПАЛАТА У ЗМІ
Телекомпалата высказалась по поводу законопроекта об аудиовизуальных
услугах
Украинские телеканалы могут исчезнуть из кабельных сетей в
новогоднюю ночь
УПУ, пиратство, альтернативные телеизмерения и как правильно
«дружить» с YouTube. Итоги конференции UATF-2016
Итоги Украинского Теле-Ком Фестиваля UATF 2016
Побороть пиратство в Украине помогут скидки от правообладателей
Закрытие Fs.to и Ex.ua увеличило количество посетителей Divan.tv в
полтора раза
Основные принципы наведения порядка на рынках телеком и медиа
«Радіочастоти, призначені для мобільного зв’язку, повинні виділятися
оператором виключно на умовах аукціону»
К чему приведет борьба с пиратством в УАнете
TIM 2016: И, всё-таки, кто кому заплатит?
Ничего себе! Кабельщики объединились против телегрупп
Телекомпалата требует у президента ветировать Закон про УПУ.
Владимир Бородянский против
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