
 

 

    

 

 

Проект ЗУ № 6688 від 
12.07.2017 

«Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 

України 
щодо протидії загрозам 
національній безпеці в 
інформаційній сфері» 

 

Верховна Рада України 
Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

Зареєстровано в ВРУ, 
в порядок денний  
не включено 

Прокурор 
або слідчий за  погодженням з 
прокурором 
(рішення) Оператор/провайдер 

телекомунікацій 

До 48 годин 

 посилання  

РНБО 
(рішення) 

До 2-х місяців 

Проект ЗУ № 6754 від 
13.07.2017 

«Про внесення змін до 
Закону України "Про захист 

прав споживачів" 
та деяких законодавчих 

актів України щодо заходів 
детінізації діяльності 
суб'єктів електронної 

комерції» 

Верховна Рада України 
Комітет з питань 
економічної політики 

Зареєстровано в ВРУ, 
опрацьовується в 
Комітеті 

Держпродспоживслужба 
(рішення) 

Оператор/провайдер 
телекомунікацій 

До моменту усунення 
продавцем порушень, 
зазначених у ЗУ «Про 

електронну комерцію», 
або при оскарженні у 

судовому порядку 

посилання 

Рішення підлягає виконанню протягом 10 календарних 
днів. 
 За невиконання рішення  - штрафні санкції для 
оператора/провайдера телекомунікацій у розмірі 100 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

Проект ЗУ 
щодо імплементації 

положень 
Конвенції про 

кіберзлочинність та інших 
заходів протидії злочинам 

у кіберпросторі 

Відповідальний: 
Департамент 
кіберполіції  

Не зареєстровано в 
ВРУ 

Прокурор 
або слідчий за  погодженням з 
прокурором 
(рішення) 

Оператор/провайдер 
телекомунікацій 

До 24 годин відсутній 

НКРЗІ веде Державний реєстр заборонених судом 
інформаційних ресурсів. 
Провайдер терміново (негайно) блокує ресурс. 
Провайдер фіксує та зберігає інформацію про ресурс до 
90 днів (за рішенням слідчого) або до 12 місяців (ухвала 
судді)    

Проект Постанови КМУ 
«Про реалізацію і 

моніторинг ефективності 
персональних спеціальних 

економічних та інших 
обмежувальних заходів 

(санкцій)» 

Відповідальний: 
Держспецзв'язку 

Термін громадського 
обговорення 
закінчився 23 вересня 
2017 

   посилання 

ДССЗЗІ повинна: 
- розробити технічні вимоги до технічних засобів для 
моніторингу блокування  
- розробити порядок взаємодії ДССЗЗІ, СБУ, НКРЗІ 
- забезпечити придбання та разом з СБУ встановити 
технічні засоби на операторські мережі, 
що взаємоз’єднуються з мережами інших держав. 
Оператор/провайдер телекомунікацій повинен: 
- надати ДССЗЗІ та СБУ доступ для встановлення 
відповідно до технічних вимог технічних засобів на 
власних та/або орендованих телекомунікаційних 
мережах та забезпечити їх зберігання 

Проект ЗУ № 3672-д від 
08.09.2017 

«Про діяльність форекс-
компаній» 

Верховна Рада України 
Комітет з питань 
фінансової політики і 
банківської діяльності 

Зареєстровано в ВРУ, 
очікує розгляду у 
першому читанні 

Регулятор небанківських 
фінансових послуг 
(припис) 

Хостинг-провайдер  посилання 

Припис підлягає виконанню протягом 7 робочих днів. 
Оператор, провайдер повинен надати відповідь про 
виконання припису протягом 10 робочих днів. 
За невиконання припису Регулятор може звернутися до 
суду. 

Проект ЗУ № 7183-1 від 
10.10.2017 

«Про стимулювання ринку 
криптовалют та їх 
похідних в Україні» 

Верховна Рада України 
Комітет з питань 
фінансової політики і 
банківської діяльності 

Зареєстровано в ВРУ, 
очікує розгляду у 
першому читанні 

Регулятор небанківських 
фінансових послуг 
(припис) 

Хостинг-провайдер  посилання 

Припис підлягає виконанню протягом 7 робочих днів. 
Оператор, провайдер повинен надати відповідь про 
виконання припису протягом 10 робочих днів. 
За невиконання припису Регулятор може звернутися до 
суду. 
 

 

 

Назва проекту НПА Ініціатор/відповідальний Стан проходження 

Ініціатор блокування 

забороненого 

ресурсу/контенту 

Виконавець 

блокування 
Строк блокування  

Інші важливі для операторів/провайдерів 

положення, передбачені в проекті НПА 

Текст 

проекту НПА 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62236
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62329
http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=280657&cat_id=38837&ctime=1503913672346
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62500
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710

