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• 1.1.
• Закон про електронні комунікації: закон прийнято, для введення його норм в дію
Асоціацією забезпечено експертну роботу і участь у підготовці проету Правил
надання та отримання електронних послуг. Участь в РГ при Мінцифри, НКРЗІ.
Підготовлено та направлено зауваження та пропозиції до тексту правил.
Очікується оприлюднення документу та громадське обговореня в рамках
регуляторих процедур.

• про хмарні послуги – моніторинг, супроводження розгляду в профільному Комітеті
ВРУ, очікуємо приняття на поточній сесії ВРУ, внесено до порядку денного.

• про медіа -- активний моніторинг, безпосередній контакт з членами РГ,
розробниками при Комітеті ВРУ

• Про Нацрегулятора – участь у підготовці, направлено пропозиції щодо
фінансування Нацрегулятора, окремі зауваження та пропозиції до норм,
опрацьовано в Комітеті до другого читання, очікується прийняття на поточній сесії
ВРУ, правки Асоціації частково враховано.

• Про критичну інфраструктуру - участь в експертному обговоренні, направлено
зауваження та пропозиції. Норму щодо страхування відтерміновано на 3 роки.
Закон прийнято та підписано Президентом.

1.2.
• Законопроект про СБУ: надіслано профільним Комітетам та авторам проєкту
зауваження щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби
безпеки України» (реєстр. № 3196д). Закон прийнято у першому читанні з
урахуванням деяких правок ТелПУ

• Законпроект Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів”,
реєстр. № 6134 (запровадження в Україні можливості обмеження доступу
(блокування) веб сайтів абонентам без судового рішення) – направленно
зауваження до профільного Комітету.

• Направлено лист з підтримкою до Комітету ВРУ з питань економічного розвитку та
проханням прийняття проеку Закону України «Про внесення змін до Закону
України “Про оренду державного та комунального майна” (щодо розташування
технічних засобів телекомунікацій)» за № 3410.

• Направлено лист з підтримкою проекту Закону про внесення зміни до розділу V
“Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” щодо спрощення розміщення технічних засобів електронних
комунікацій» за № 5811 – прийнято у першому читанні та запланований до
голосування за спрощеною процедурою на поточній сесії

1.3.
• Прийнято участь у РГ при РНБО щодо блокування;
• Участь у розробці концепції законопроекту про блокування піратських онлайн
ресурсів, що розташовані за межами України;

• Підписано трьохсторонній Меморандум про співпрацю з Кіберполіцією;
• Робота над законопроектом про перехоплення електронних з комунікацій.
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1.4. У випадку внесення змін до законодавства, забезпечити збереження чинного
поняття кабельної ретрансляції.
• 5 законопроектів, що були зареєстровані у ВРУ, не прийнято

1.5. Зміни до Закону про доступ в інтересах учасників :
• Надіслано листи в ВРУ, Голові Комітету з питань цифрової траансформації з
проханням сприяти прийняттю проєкту Закону України «Про внесення змін до
Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” та інших
законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстр.№.
№ 4118 від 18.09.2020).

• Прийнято участь у засіданні Комітету з питань цифрової трансформації щодо
обговорення проблематики прийняття змін до Закону про доступ.

• Направлено пропозиції до КМУ щодо включення цього питання до заходів з
дерегуляції на наступний рік.

• Направлено до Міцифри пропозиції щодо доповнення підготовленого ними драфту
проекту змін д Закону про доступ.

1.6. Оподаткування у сфері телекомунікацій та медіа:
• Участь в засіданні комітету, направлені в профільні Комітети ВРУ зауваження до
законопроекту 5600, враховано в частині збереження понижувальних коефіцієнтів,
збільшення в межах інфляції;

• Надіслано до Мінцифри пропозиції до проект Закону України «Про внесення зміни
до Податкового кодексу України (щодо встановлення мораторію на індексацію
ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду
радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок» та категоричну не підтримку НКРЗІ щодо
відміни понижувальних та підвищувальних коефіцієнтів;

• Підготовлено звернення, листи до Мінфіну, ДПС щодо проблематики утримання та
виплати податку на репатріацію при виплаті роялті нерезидентам при
використанні агентської схеми – питання на розгляді Експертної ради Мінфіну та
очікується прийняття узагальнюючої податкової консультації у редакції з
пропозиціями Асоціації;

• Участь у обговоренні проектів УПК в Мінфіні з консультації платників податків, що
утримують податки при виплаті доходу нерезидеентам у вигляді роялті.

1.9. Надіслано листи до ВРУ щодо доповнення та підтримки законопроекту #4184
(про оподаткування діяльності нерезидентів), УЧАТЬ В КОМІТЕТСЬКИХ ЗАСІДАННЯХ З
ОБГОВОРЕННЯ ПОПРАВОК ДО ЗАКОНОПРОЕТУ – ЗАКОН ПРО «ПОДАТОК НА
GOOGLE». Пропозиції ТелПУ враховано

https://telpu.com.ua/archives/5311
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1.10. Участь у розробці підзаконних нормативних актів у сфері медіа та телекому:
• Надіслано до Мінцифри пропозиції до тексту проекту Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження плану заходів з розвитку широкосмугового
доступу до Інтернету на 2021 рік» з метою ознайомлення та висловлення
пропозицій та зауважень.

• Направлено пропозиції в Мінульт до проекту ПКМУ «Про внесення змін до
Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги,
визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката
ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги».

• Направлено зауваження до НКРЗІ щодо необгрунтованості перегляду Граничних
тарифів на надання в користування ККЕ, участь в робочих нарадах – прийняття
відповідного рішення НКРЗІ зупинено

• Направлено до Нацради з питань телебачення і радіомовлення зауваження і
пропозиції до проєкту Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера
програмної послуги.

• Надіслано звернення до Держспецз’вязку та ДРС з зауваженнями та
пропозиціями до проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості
послуг рухомого (мобільного) зв’язку .

1.12. Направлено зауваження до Держспецзвяку і ДРС до проект наказу
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
«Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв’язку
України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації
трафіку».

1.14. Направлено лист в КМУ до Проекту змін до порядку MNP та звернуто увагу
відповідних державних органів на безпечність нової процедури перенесення
номерів та важливість погодження проекту Рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про
затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення
абонентських номерів».

1.22. Опрацьовано та направлено зауваження до ВРУ відносно законопроекту «Про
внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо захисту
інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг, текст якого
підготовлений Робочою групою з розробки змін до законодавства України з метою
розв’язання проблем сірого імпорту мобільних терміналів
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• 2.2. Участь у Комітетських слуханнях «Розбудова ринку авторських прав в
Україні – сучасні виклики захисту прав авторів».

• 2.3. Сприяння усуненню надмірного оподаткування операцій зі сплати роялті
в ОКУ, - законом «5600» внесено запропоновані ТелПу зміни до ПКУ, якими
передбачено, що податкові різніці не застосовуються до випадків
нарахування платником податку роялті на користь ОКУ, що здійснюють свою
діяльність відповідно до Закону України «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або)
суміжних прав») – що дозволиить зеншити податкове навантаження на
прибутки підприємства.

• Також, уточнено визначення «роялті» у ПКУ, що дозволить уникнути
неоднозначного трактування та донарахування податкових зобов'язань
контролюючими органами при класифікації платежів та доходів ОКУ та
витрат платників винагороди в такі ОКУ.

• Телекомпалата звернулася у спільному листі до ДПС з проханням
збереження сприятливого режиму оподаткування податком на репатріацію з
доходів у вигляді роялті за іноземні телеканали – прпозиції прийнято до
розгляду, - очікується прийняття Узагальнюючої подакової консультації
Мінфіну з врахуванням правок Асоціації в інтересах медіа.
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П.3.1-3.11
• Надіслано до Нацради зауваження та пропозиції до проєкту Змін Правил ведення
мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

• Направлено пропозиції та прийнято участь в обговоренні на Міжвідомчій зустрічі
пропозиції щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері телекомунікацій,
найактуальніші будуть враховані при перегляді Плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності та покращення бізнес-клімату – це питання доступу до
інфраструктури та питання оподаткування.

• Надіслано листи Народним депутатам України Буймістер Л.А. та Підласій Р.А.
щодо законопроєкту з реформування законодавства про захист економічної
конкуренції, коментарі прийняті до уваги при доопрацюванні законопроекту.

• Надіслано до ВРУ пропозиції до податкового законпоекту щодо режиму ДіяСіті
(щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», № 5376) –
частково враховано у редакції до другого читання.

• Отримано від Мінцифри та Міненерго роз’яснення про застосування
законодавства в сфері доступу до об’єктів електроенергетики

• Направлено лист з зауваженнями до Мінекономрозвитку та ДРС до проекту
постанови КМУ «Про затвердження Порядку запровадження державних
регульованих цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги
законодавства про захист економічної конкуренції». Зауваження враховано, з
текст ДОКУМЕНТУ ПРИВЕДЕНО У ВІДПОВІДНІСТЬ З ВИМОГАМИ ЗУ «ПРО
ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ».

• Направлено листи в ДРС та НКРЗІ з пропозиціями відмовити в погодженні
доопрацьованого проекту ПКМУ «Про внесення змін до Правил надання та
отримання телекомунікаційних послуг».

• Направлено до Держспецзвязку та ДРС зауваження до проєкту ПКМУ «Деякі
питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними
мережами загального користування в умовах надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного стану» , враховано пропозиції Асоціації при
обговоренні на РГ, очікується публікація доопрацьованого проекту.
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• Направлено лист в Мінцифри з позицією проти застосування обмежувальних
спеціальних заходів щодо імпорту кабельно-проводникової продукції
та проханням забезпечити проведення розслідування. Своєчасно надано до
профільних міністерств коментарі щодо неприпустимості підвищення спец.
мита на ввезення кабельної продукції – в результаті – мито скасовано (але
судовим рішенням мито поновлено, що за межами впливу Асоціації)

• Направлено листи до Мінекономіки та ДРС з зауваженнями до проекту ПКМУ
«Про затвердження Порядку запровадження державних регульованих цін на
товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про
захист економічної конкуренції».

• Направлено зауваження до НКРЗІ до проєкту рішення НКРЗІ «Про внесення змін
до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг».
Прийнято з врахуванням норм Кодексу про електронні комунікації.

• Направлено до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості
України пропозиції щодо доповнення Переліку технічних засобів
телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого
телекомунікаційного обладнання, які приймаються на брухт від суб’єктів
господарювання, які, зокрема, враховують специфіку надання послуг з доступу
до перегляду телевізійних програм

• Направлено Листи ВРУ та депутатів з пропозиціями до законопроекту «Про
платіжні послуги» реєстр.№ 4364 , які в враховано. Закон прийнято.

• Направлено звернення до Мінрегіонбуду, Мінекономіки щодо внесення
редакційних змін у ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» з
метою виключення редакційних неузгодженостей в частині існуючої заборони
розміщення вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових
телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських
концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового
доступу до Інтернету) у житлових будинка. Враховано пропозиції Асоціації
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• УЧАСТЬ В ОПРАЦЮВАННІ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ СУБВЕНЦІЙ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ШСД, ОПРАЦЬОВАНО ПРОЕКТ ПКМУ «Деякі питання надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до
Інтернету в сільській місцевості».Направлено листи з пропозиціями до
Мінцифри, НКРЗІ, Мінюст. УЧАСТЬ В РОБОЧИХ НАРАДАХ ТА ОБГОВОРЕННІ.

• Направлено лист в НАЗК з проханням ініціювати антикорупційну
експертизу проекту постанови КМУ «Деякі питання надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до
Інтернету в сільській місцевості»

• Направлені у листі до Мінюсту, ДРС пропозиції до проекту постанови КМУ
«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»

• Направлені пропозиції до проєкту ЗУ «Про хмарні послуги», які в подальшому
були подані, як правки до другого читання.

• Представники Телекомпалати України входять до складу Громадських рад при
Міністерстві цифрової трансформації України, НацРади, ДФС України,
Держспецзв’язку, КМДА та Солом’янської РДА м. Києва.



KPI_TelPU2021#5 Професійна експертиза
нормотворчості

П.5.1 -5.3

• Телекомпалата України підписала трьохсторонній Меморандум про співпрацю
з Кіберполіцією, предметом якого є організація співпраці та координація дій
для вирішення проблемних питань протидії кіберзлочинності, спрямованих на:
організацію та проведення спільних заходів з протидії кіберзлочинності,
створення умов безпечного розвитку сфери використання інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.

• Аналіз та моніторинг розроблення ДСТУ ETSI TS 101 331 V1.6.1 (2020–10):202_
(ETSI TS 101 331 V1.6.1 (2020–10), IDT «Законне перехоплення. Вимоги
правоохоронних органів. Технічна специфікація».

• Аналіз проекту постанови "Питання державної платформи стану розвитку
широкосмугового доступу до Інтернету (broadband.gov.ua)».

• Аналіз та доведеня до відому учасників Ассоціації затвердженя РНБО стратегії
інформаційної безпеки України, яка розрахована до 2025р.

• Аналіз передумов практичного застосування прийнятого Закону України "Про
медіацію».

• Аналіз зтверджених Держспецзвязку Методичних рекомендацій щодо
підвищення рівня кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, які
розроблені відповідно до Закону України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України», Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної
інфраструктури, з метою підвищення рівня кіберзахисту критичної
інформаційної інфраструктури.

• Аналіз та підготовка зауважень до проекту ПКМУ «Деякі питання оперативно-
технічного управління електронними комунікаційними мережами загального
користування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного
стану».

• Здійснено аналіз законопроекту 5628 «Про внесення змін до закону України
«Про захист персональних даних».

• Участь таа оординація роботи РГ при Комітеті ВРУ щодо підготовки тексту
законопроекту «Про перехоплення електронних комунікацій» координація
експертного середовища у цьому питанні, аналіз Європейської практики.

• Здійснено аналіз та доведено до стейкхолдерів критичні зауваження до
проекту Закону України «Про критичну інфраструктуру»

http://broadband.gov.ua/


KPI_TelPU2021#6 Інформаційно-консультативна
підтримка учасників Асоціації

Здійснювалися постійний моніторинг та інформування учасників Асоціації про

законодавчі ініціативи, заходи з обговорення, публічні дискусії .

Забезпечення участі у здійсненні державної регулятрої політики шляхом аналізу

та підготовки зауважень, пропозицій до проектів регуляторних актів та аналізу їх

регуляторнго вливу, аправлення їх до державних регулятрних органів.

Направлено запит до Комітету ВРУ з питань гуманітарної та

інформаційної політики щодо уточнення питань, що виникають при відборі

кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Верховної

Ради України.

Отримано в КМУ та доведено учасникам Асоціації для ознайомлення та
використання в роботі текст оновленого Доповнення XVII-3 до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС у секторі телекомунікаційних послуг з урахуванням
динаміки розвитку права ЄС, який схвалений на засіданні Уряду
28 жовтня 2021 р.

Взято участь в трьохмісячному Проекті USAID «Кібербезпека критично важливої
інфраструктури України» з питань підвищення рівня підготовки України до
кіберзагроз та розбудови міцного захисту довкола критичної інфраструктури в
Україні.
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П.2

Взято участь в прес-конференції ІнАУ на тему: «Підміна понять: під гаслом

ліквідації економічної функції СБУ пропонується безконтрольність спецслужби

та інтернет-цензура». Взято участь в дискусіях конференції «Дні електронних

комунікацій» з питань законодавчого регулювання галузі та з питань

обмеження доступу до контенту.

П.3

Проведено онлайн лекторій для київських школярів та батьків щодо груп

смерті та небезпечних інтернет-челенджів.

П.4

Організовано воркшоп та інтенсив для учасників УКОС2020. Проведено

дискусію та інтенсив «Маркетингові війни: битва стратегій» під час TU2021.

Організовано секцію «Future Fusion Mix» в рамках ТІМ2021. Проведено

інтенсив «НЕ БІСИ. Ваш відвертий гайд в світ соцмереж» для учасників

УКОС2021.

П.5

Кількість публікацій на сайті – 125

Кількість публікацій в ЗМІ – 14+

Кількість дописів в FB – 153

П.6

Кількість підписників в FB – 1 101

П.7

Збільшено кількість учасників (+1 Дійсний)
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Згадки у ЗМІ

• Что означает принятие Закона «Об электронных коммуникациях»?

Объясняет Татьяна Попова, Телекомпалата Украины

• Спам, антивирусы и регулярное использование Интернета: результаты
опроса Телекомпалаты и MediaSat

• SWEET.TV присоединился к Телекомпалате Украины

• В Украине приняли Закон «Об электронных коммуникациях»

• Компания SWEET.TV присоединилась к Ассоциации

«Телекоммуникационная палата Украины» (ТелПУ)

• Кіберполіція співпрацюватиме з Телекомунікаційною палатою України та

Асоціацією Правовласників та постачальників контенту у сфері захисту

інтелектуальних прав

• Розпочала роботу група з розробки законопроєкту про перехоплення

телекомунікацій

• Science, theory and practice. Tokyo, Japan

• Миссия (не)выполнима: как интернет-провайдеры должны блокировать

страницы в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

• В Украине может резко подорожать интернет

• СНБО создает список запрещенных сайтов. Провайдеры забили тревогу

• Провайдеров хотят обязать гарантировать клиентам скорость интернета:

тариф вырастет в разы

• В ИнАУ считают, что сделка между Датагруп и Volia может привести к

подорожанию услуг. Эксперты рынка не согласны

• https://forbes.ua/ru/company/sprava-printsipu-viktor-mazur-pobuduvav-

tretogo-za-velichinoyu-kabelnogo-provaydera-navishcho-vin-ruynue-sviy-

biznes-u-viyni-z-naybilshimi-mediagrupami-02092021-2352

• Тарифы на интернет в Украине вырастут в несколько раз

https://mediasat.info/2021/01/13/telekompalata-ukrainy/
https://mediasat.info/2021/02/11/rezultaty-oprosa-telekompalaty-i-mediasat/
https://sweet.tv/ru/news/145-sweettv-prisoedinilsya-k-telekompalate-ukrainy
https://x.ua/p/chto-oznachaet-priniatie-zakona-ob-elektronnykh-kommunikatsiiakh-obiasniaet-tatiana-popova-telekompalata-ukrainy-62619
https://yarik-sat.com/internet-televidenie-ip-tv/sweet-tv/
https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/kiberpoliciya-spivpracyuvatime-z-telekomunikaciinoyu-palatoyu-ukrayini-ta-asociacijeyu-pravovlasnikiv-ta-postacalnikiv-kontentu-u-sferi-zaxistu-intelektualnix-prav
https://thedigital.gov.ua/news/rozpochala-robotu-grupa-z-rozrobki-zakonoproektu-pro-perekhoplennya-telekomunikatsiy
https://books.google.com.ua/books?id=Ep5MEAAAQBAJ&pg=PA126&dq=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjUuqvp7-L0AhVE7rsIHfj2Cn4Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&f=false
https://mind.ua/ru/publications/20226761-missiya-nevypolnima-kak-internet-provajdery-dolzhny-blokirovat-stranicy-v-facebook-instagram-tw
https://vesti.dp.ua/v-ukraine-mozhet-rezko-podorozhat-internet/
https://ubr.ua/market/telecom/snbo-sozdaet-spisok-zapreshchennykh-sajtov-provajdery-zabili-trevohu-4004903
https://ubr.ua/market/telecom/provajderov-khotjat-objazat-harantirovat-klientam-skorost-internet-tarif-vyrastet-v-razy-4004600
https://biz.nv.ua/tech/volia-i-datagrup-zaklyuchili-sdelku-na-kotoruyu-obratili-vnimanie-amku-novosti-ukrainy-50136166.html
https://forbes.ua/ru/company/sprava-printsipu-viktor-mazur-pobuduvav-tretogo-za-velichinoyu-kabelnogo-provaydera-navishcho-vin-ruynue-sviy-biznes-u-viyni-z-naybilshimi-mediagrupami-02092021-2352
https://biz.today.ua/ru/provajderov-zastavyat-garantyrovat-klyentam-skorost-ynterneta-na-skolko-pry-etom-vyrastut-taryfy/

