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Аналогове телебачення буде вимкнено 30 березня 2018 року

Згідно внесених змін
постановою КМУ від від 19
липня 2017 р. № 563
(опубліковано 09 серпня) до
Плану
використання радіочастотного
ресурсу України, строк
вимкнення аналогового
телебачення перенесено на 30
березня 2018 року.

Продовжено строк громадського обговорення проекту змін до
Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги
Національна рада ухвалила рішення продовжити до 15 вересня термін громадського
обговорення проекту Змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (нова
редакція).
Таким чином, регулятор надав додатковий час для опрацювання проекту регуляторного акта
і внесення громадськістю своїх пропозицій і зауважень.
Із проектом змін до інструкції можна ознайомитися за посиланням.

Проектом Змін, зокрема, передбачається:
• порядок проведення перевірок,
•

встановлюється порядок моніторингу телерадіопрограм,

•

фіксація результатів, уточнюється перелік осіб, уповноважених здійснювати моніторинг,
до посадових обов’язків яких належить його проведення,

•

визначено види моніторингу телерадіопрограм, а саме: комплексний, тематичний і
вибірковий,

•

до видів перевірок, окрім планових і позапланових, додано виїзні та невиїзні перевірки.

Винесено на обговорення нові Правила здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій

Строк
громадського
обговорення до 30
вересня 2017 року

Згідно пункту 2 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини
першої статті 7 цього Закону, втрачає чинність з 1 січня 2018 року.
Таким чином, проект розроблено, в тому числі, на заміну діючим ліцензійним умовам
здійснення певних видів діяльності.
• Проектом передбачено ряд організаційних, кваліфікаційних та технічних вимог.
• Крім
того,
запроваджується
нова
термінологія:
активна
інфраструктура
телекомунікаційних мереж, інфраструктура телекомунікаційних мереж, оптові
телекомунікаційні послуги, пасивна інфраструктура телекомунікаційних мереж, роздрібні
телекомунікаційні послуги.
• Для початку діяльності суб’єкту господарювання необхідно включитися до Реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій на відповідній території регіону(-ів) та за тими
видами Діяльності, що зазначені у Реєстрі.
• Для здійснення діяльності необхідно, в тому числі, передбачити резервування
технічних засобів для надання телекомунікаційних послуг за встановленими
показниками якості.
• Вживати заходи для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних
мереж та інформації, що передається цими мережами
• Використовувати системи управління мережами, які розташовані виключно на території
України та які не мають можливості доступу (втручання) з поза меж України;
• Використовувати автоматизовані системи розрахунку за надані телекомунікаційні
послуги, які розташовані виключно на території України та які не мають можливості
доступу (втручання) з поза меж України;
• Надавати телекомунікаційні послуги за наявності власної або орендованої
автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи);
• Не допускати змін, спотворень, або видалень ідентифікаторів, якщо ці дії призводять
до зміни результатів автоматизованих систем розрахунків Постачальника;
• У разі припинення Діяльності подати заяву про виключення із Реєстру, а у разі
припинення певного виду Діяльності подати заяву про внесення відповідних змін до
Реєстру.
• Та інше

Планується розроблення процедури вилучення цифрових даних для
уникнення випадків зупинення діяльності суб’єктів господарювання

9 серпня 2017 КМУ створено Міжвідомчу робочу групи щодо
розгляду проблемних питань про порушення правоохоронними
органами прав суб’єктів господарювання.
Одним з основних завдань Робочої групи визначено, зокрема,
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади
з підготовки пропозицій, визначення шляхів та способів
вирішення питання щодо встановлення меж пропорційності дій
посадових осіб правоохоронних органів під час проведення
слідчих дій та їх відповідальності за неправомірну діяльність,
запровадження обов’язкового відеозапису ходу проведення
слідчих дій, визначення чітких строків досудового розслідування
та інших процесуальних строків у кримінальних провадженнях,
а також запровадження спеціальної процедури вилучення
цифрових даних для уникнення випадків зупинення діяльності
суб’єктів господарювання.

На сайті НКРЗІ розміщено Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку
реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення
договору в письмовій формі»

Проектом передбачається, що
заяву про реєстрацію можна
буде подати не тільки в
письмовій, а й в електронній
формі. Такі заяви мають
однакову юридичну силу.

Заяву в електронній формі можна
буде подати відповідному
оператору, провайдеру
телекомунікацій через особистий
кабінет шляхом заповнення
шаблону, на який накладено ЕЦП
абонента - фізичної особи або
уповноваженої особи абонента юридичної особи,
Таку заяву можна подати, в тому
числі, з використанням електронної
системи ідентифікації Bank ID.

При подачі заяви в електронній
формі абонент повинен підтвердити
користування активної
ідентифікаційної
телекомунікаційної картою (SIMкарта, USIM-картка, R-UIM-карта і т.
П.), по якій він отримує відповідні
послуги, шляхом вказівки в заяві
одноразового пароля,
спрямованого оператором,
провайдером телекомунікацій на
абонентський номер.

Громадське
обговорення
триває до 8
вересня.

Додатково зауважуємо, що Держспецзв’язком розроблено проект ЗУ «Про внесення змін до Законів України «Про телекомунікації» і «Про радіочастотний
ресурс України» щодо ідентифікації абонентів рухомого (мобільного) зв’язку та запровадження реєстрації кінцевого обладнання за міжнародним
ідентифікатором».
Проектом до ст. 18 ЗУ "Про телекомунікації" пропонуються зміни в частині повноважень НКРЗІ встановлювати "порядок реєстрації абонентів, які
отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі;", а в свою чергу положення ч.2 ст 32 Закону «абонент, який отримує
телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в оператора, надавши йому персональні дані відповідно до
закону в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації» виключаються.
Крім того, Проектом Закону передбачається доповнити умови надання телеком послуг:
1)укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і абонентом, відповідно до основних вимог до договору про надання
телекомунікаційних послуг, установлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Договір про
надання телекомунікаційних послуг укладається у письмовій формі або у будь-якій іншій формі. У разі укладення такого договору у будь-якій іншій формі
ніж письмова здійснюється обов’язкова реєстрація абонента в оператора, провайдера телекомунікацій з наданням оператору, провайдеру
телекомунікацій відповідно до закону персональних даних абонентів – фізичних осіб;».

Запрацював Єдиний державний веб-портал
відкритих даних

Відкрито доступ до інформації про кінцевих
бенефіціарних власників українських компаній.
В Україні запрацювала база даних з інформацією
про кінцевих бенефіціарів власників всіх українських
компаній.
Ознайомитися з інформацією про бенефіціарів
можна на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних.
Крім того, Україна приєдналася до ініціативи
Transparency International щодо забезпечення
прозорості даних про підприємства і протидії
корупції. Тому дані про кінцевих власників
українських підприємств будуть доступні також в
Глобальному реєстрі бенефіціарів власників.

ПАТ «Сумиобленерго» визнано таким, що займає монопольне
(домінуюче) становище

1) що позивач є суб'єктом господарювання, що займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку послуг, пов'язаних з використанням опор повітряних ліній
електропередач 0,4-10 кВ місцевих (локальних) електромереж для улаштування
(сумісного підвішування) телекомунікаційних мереж на території Сумської
області, в межах розташування місцевих (локальних) електричних мереж, що
перебувають у власності ПАТ "Сумиобленерго" та використовуються товариством
для надання послуг.

Постанова
ВИЩОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО
СУДУ УКРАЇНИ
від 09 серпня 2017 року
Справа № 920/1079/16

2) що дії позивача, які полягають у включенні до розрахунку розміру плати за
використання 1 опори ПЛ 0,4 кВ ПАТ "Сумиобленерго" для улаштування
телекомунікаційних мереж частини витрат на встановлення опори, є
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді
зловживання монопольним становищем на ринку вищезазначених послуг в
частині встановлення таких цін реалізації товару, які не можливо було б
встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

У ВРУ зареєстровано проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про
авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного
управління»
Згідно з пояснювальною запискою, проект розроблено на виконання пункту 154 Плану
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на
2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014
року № 847-р., а також з метою імплементації положень ст. 168, 170, ст. 179 та ст.
190 вищезазначеної Угоди про асоціацію. Зокрема, проектом вводиться такі нові поняття:
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює дії, які потребують
дозволу від правовласників на використання об’єктів авторського права та/або суміжних прав,
сплати винагороди або компенсації за порушення прав правовласникам і не виступає в якості
споживача;
збір за управління – грошові кошти, стягнуті, утримані або зараховані організацією
колективного управління утримані з авторської винагороди або від будь-якого доходу, що виникає
в результаті інвестування авторської винагороди з метою покриття витрат, пов'язаних з
управлінням авторським правом або суміжними правами;
правовласник - будь-яка фізична або юридична особа, за винятком організації
колективного управління, яка володіє авторським правом та/або суміжними правами, або має
право на отримання частини авторської винагороди згідно з договором про використання прав
або відповідно до цього Закону;
Згідно Проекту правовласники обирають організацію колективного управління, які
будуть управляти їх майновими правами, тобто виключно ОКУ (не передбачається особисте
управління автором).
Даний законопроект передбачає запровадження діяльності лише одного ОКУ в одній
конкретно визначеній сфері.
Здійснення діяльності колективного управління майновими правами у сфері авторського
права щодо музичних творів пропонується на базі Державної організації «Українське агентство
з авторських та суміжних прав».
Розширюються межі порушення авторського права (зміни до ст 50. Порушення авторського
права і суміжних прав): а) вчинення будь-якою особою дій, що порушують особисті немайнові
права правовласників, та їх майнові права, що передбачені цім Законом, в тому числі ухилення
від сплати авторської винагороди за використання об'єктів авторських та (або) суміжних прав,
незалежно від того, чи є це право на винагороду на підставі виключного права на дозвіл або це
право на справедливу винагороду, передбачену цим Законом.

