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Голові  Національної  комісії,  що
здійснює державне  регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

  Животовському О.М.

Щодо проекту регуляторного акту

Шановний Олександре Миколайовичу!

Рішенням  Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 17.06.2014 р. № 377 було повторно взято
за основу проект рішення НКРЗІ “Про внесення змін до Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального користування” (далі — проект Правил).

 Результати громадського обговорення та останні пропоновані новації апарату
НКРЗІ до проекту змін до Правил суперечать чинному законодавству (в тому числі
чинним  нормативно-правовим  актам  НКРЗІ)  та  при  подальшому  впровадження
призведуть  до  порушень  з  боку  регулятора  вимог  Законів  України  “Про
телекомунікації”  та  “Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської  діяльності”  та  зумовлять  низку  законодавчих  неузгодженностей  та
колізій. 

1.  Вищезазначеним  рішенням  НКРЗІ,  повідомленням  про  оприлюднення
проекту  рішення  та  аналізом  регуляторного  впливу  до  нього,  а  також   Планом
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік було чітко визначено
про внесення змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального
користування.

В  той  же  час,  назва  оприлюдненого  на  сайті  НКРЗІ  проекту  Правил
взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  не  містить  в  собі  слів  “загального
користування”,  що  вказує  на  фактичну  розробку  НКРЗІ  нового  проекту
регуляторного акту та порушення регулятором вимог ст. ст. 4, 7 Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” стосовно
здійснення  непослідовної  регуляторної  політики  та  відсутності  назви
оприлюдненого проекту регуляторного акту НКРЗІ у Плані діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік.

2.  Пропоновані  доповнення  апарату  НКРЗІ  до  проекту  Правил
взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  при  подальшому  впровадженні



запровадять  ряд  законодавчих  протиріч  та  підлягають  виключенню  у  зв'язку  з
наступним. 

На  сьогоднішній  день  вимоги  ст. 58  Закону  України  “Про телекомунікації”
(далі  —  Закону),  а  також  чинна  редакція  Правил  взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж загального користування (рішення НКРЗ від 08.12.2005
№ 155)  передбачають  можливість взаємоз'єднання  телекомунікаційних мереж,  які
функціюють у складі ТМЗК  з метою пропуску і маршрутизації трафіка голосової
телефонії.

Зокрема  згідно  з  п.  9  ч.  1  ст.  58  Закону,  одним  із  обов'язків  операторів
телекомунікацій  при  взаємоз'єднанні  телекомунікаційних  мереж  є  необхідність
додержання  встановленого  нормативно-правовими  актами  порядку  маршрутизації
трафіка. 

Єдиними нормативно-правовим актом, що регламентує порядок маршрутизації
трафіка  є  рішення  НКРЗІ  від  05.07.2012  №  324,  зареєстроване  в  Мін'юсті
25.07.2012 р. за № 1252/21564 “Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка в
телекомунікаційній  мережі  загального  користування  України”,  при  цьому  п.  3.4.
даного  рішення  визначено  необхідність  підключення  телекомунікаційного
обладнання  до  точок  взаємоз'єднання  виключно  операторам,  які  беруть  участь  у
технологічному  процесі  маршрутизації  трафіка  голосової  телефонії  та  й  сам
Порядок  встановлює  виключно  вимоги  щодо  маршрутизації  трафіка  голосової
телефонії і виключно на ТМЗК.

Окрім  того,  п.  1.1.  та  п.  1.2.  Порядку  взаєморозрахунків  між  операторами
телекомунікацій,  затвердженого  рішенням  НКРЗ  від  09.07.2009  р.  №  1586,
зареєстрованого в Мін'юсті 21.09.2009 р. за N 880/16896 визначено, що передбачені
ним умови здійснення  взаєморозрахунків  між операторами телекомунікацій  після
встановлення  взаємоз'єднання  телекомунікаційних  мереж  поширюються  на  всіх
операторів телекомунікацій незалежно від технологій, що застосовуються ними на
підставі відповідних ліцензій. 

Відповідно  до  п.  3.7.2.  Порядку  здійснення  державного  нагляду  за  ринком
телекомунікацій,  завтердженого  рішенням  НКРЗІ  від  13.12.2012  №  649,
зареєстрованого  в  Мін'юсті  10.01.2013  р.  за  №  92/22624  одним  із  питань,  що
перевіряються  НКРЗІ  під  час  проведення  планової  перевірки  оператора
телекомунікацій є порядок маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах
загального користування. 

Отже,  чинним  законодавством  на  даний  час  врегульовано
взаємоз'єднання  телекомунікаційних  мереж  загального  користування  та
визначено порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії, що в свою чергу
передбачає необхідність отримання ліцензії НКРЗІ. 

Згідно  вимог  статті  19  Конституції  України  органи  державної  влади,  їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.  4-1.  ст. 18,  ч.  1 ст. 44 Закону НКРЗІ встановлює Правила
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що містять перелік організаційних,
кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання  при здійсненні
певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що не підлягає ліцензуванню. 

Перелік  організаційних,  кваліфікаційних,  технологічних  вимог, обов'язкових
для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг
доступу  до  Інтернету  визначено  рішенням  НКРЗІ  від  10.12.2013  р.  №  803,



зареєстрованого в Мін'юсті 03.02.2014 р. за №  207/24984 “Про затвердження Правил
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу
до Інтернет)” (далі  — Правила Інтернет),  яке взагалі  не  передбачає  регулювання
процедури  взаємоз'єднання  телекомунікаційних  мереж  операторів,  що  надають
послуги доступу до мережі Інтернет. 

Згідно ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на
засадах,  відповідно  до  яких  ніхто  не  може  бути  примушений  робити  те,  що  не
передбачено законодавством.

Зважаючи  на  вищенаведені  положення  законодавства,  виражаємо  свою
категоричну  незгоду  з  запропонованими  апаратом  НКРЗІ  доповненнями  проекту
Правил пунктами 2.8.,  2.8.1.,  2.8.2.,  2.8.3. якими передбачено встановлення вимог
щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж до операторів телекомунікацій, які
надають послуги з передачі даних та послуги доступу до Інтернету.

Натомість пропоновані доповнення проекту Правил (пункти 2.8., 2.8.1., 2.8.2.,
2.8.3.) фактично дублюють норми п.1., п. 3 ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 42 Закону, пп. 1 п. 2.1.,
пп. 3. п. 2.2. Правил Інтернет, що в свою чергу є порушенням вимог  ст. 5 Закону
України  “Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності”  в  частині  недопущення  прийняття  регуляторних  актів,  які  є
непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти. 

При цьому, юридична невизначеність  пропонованих новацій  призведе  до їх
довільного тлумачення як регулятором, так і операторами телекомунікацій. 

Враховуючи  зміст  пропонованих  нововведень  до  проекту  Правил
констатуємо  чергову  спробу,  характерну  для  поваленої  народом  злочинної
влади,  запровадження  регуляторного  обмеження  та  тиску  на  операторів
телекомунікацій,  що  до  того  ж  суперечить  конституційному  принципу
верховенства  права  та  створює  ризики  для  зловживань  НКРЗІ  та
уповноваженими нею посадовими особами при здійсненні державного нагляду.  

Підсумовуючи  вищевикладене,  просимо  виключити  з  проекту  Правил
пропоновані  апаратом  НКРЗІ  пункти  2.8.,  2.8.1.,  2.8.2.,  2.8.3.,  а  також
забезпечити  здійснення  регуляторної  діяльності  НКРЗІ  у  відповідність  до
Закону  України  “Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності”. 

Про прийняте рішення прошу повідомити.

З повагою, 

Голова Комісії УСПП з питань науки та ІТ   І. Пєтухов


