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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань цифрової трансформації
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-26-09

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації розглянув на
своєму засіданні 17 листопада 2021 року (протокол № 58) проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо захисту
інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг» реєстр.
№ 6183, поданий 18.10.2021 р. народними депутатам України Крячко М.В.,
Федієнком О.П. та іншими народними депутатами України.
Метою законопроекту визначено захист інтересів держави та споживачів
телекомунікаційних послуг у сфері запобігання користування кінцевим обладнанням,
законність застосування якого на території України не підтверджена та приведення
його у відповідність до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку.
Законопроектом пропонується впровадити комплексне рішення щодо проблем:
незаконного ринкового обігу кінцевого (термінального) обладнання мобільного
зв’язку, контрафакту, викрадення мобільних пристроїв, корупції в цій сфері,
несанкціонованого втручання в програмне забезпечення (зміна міжнародних
ідентифікаторів кінцевого (термінального) обладнання – ІМЕІ), заниження вартості
та ухилення від сплати податків та митних платежів.
Проектом пропонується створити автоматизовану інформаційну систему
обліку міжнародних ідентифікаторів та реєстр ідентифікаторів, в яких міжнародні
ідентифікатори отримують один з трьох можливих статусів: 1 – дозволений; 2 –
тимчасово дозволений;
3 – заборонений до застосування в електронній
комунікаційній мережі мобільного зв’язку. Зазначений поділ відповідає, так званим
«білому», «сірому» та «чорному» спискам, що передбачені документами МСЕ-Т
Q.5050 та ETSI TS 122 016 V16.0.0.
Джерелами наповнення реєстру ідентифікаторів будуть:
1)
виробники, імпортери та інші суб’єкти господарювання, які займаються
введенням кінцевого (термінального) обладнання мобільного зв’язку в обіг на
території України;
2)
кінцеві користувачі послуг щодо ввезеного ними кінцевого
(термінального) обладнання мобільного зв’язку як особистих речей з-за кордону;
3)
Національна поліція щодо викраденого кінцевого (термінального)
обладнання мобільного зв’язку.
Надана від зазначених джерел інформація підлягатиме автоматизованому
порівнянню та співставленню в автоматизованій інформаційній системі обліку

міжнародних ідентифікаторів з інформацією, наданою у спосіб електронного обміну
інформацією від:
1)
Митного органу (з метою отримання повідомлення про проведення
митного оформлення поставки кінцевого (термінального) обладнання мобільного
зв’язку) щодо відповідних митних декларацій із зазначенням номеру і дати митної
декларації, коду товару (УКТЗЕД), загальної кількості товару, опису товару
(найменування та його кількості);
2)
постачальників послуг електронних комунікацій мобільного зв’язку (з
метою повідомлення про реєстрацію (активацію) кінцевого (термінального)
обладнання у своїй електронній комунікаційній мережі) щодо переліку міжнародних
ідентифікаторів, у тому числі тих, що належать кінцевому (термінальному)
обладнанню мобільного зв’язку кінцевих користувачів послуг, які тимчасово
перебувають на території України;
3)
Державної прикордонної служби щодо підтвердження факту перетину
державного кордону кінцевими користувачами послуг, який ввіз кінцеве
(термінальне) обладнання мобільного зв’язку як особисті речі з-за кордону.
З метою недопущення зменшення прав іноземців, які на законній підставі
перебувають на території України, передбачається можливість користуватися
телефоном без обмежень 120 днів, що відповідає Додатку А Рекомендації МСЕ-Т
Q.5050.
Для того щоб не обмежувати права громадян на купівлю мобільного пристрою
закордоном, відповідно до Митного кодексу громадяни можуть переміщати через
митний кордон як особисті речі два мобільних телефона, але повинні підтвердити
свій перетин кордону або факт придбання телефону з метою зміни статусу
тимчасового на статус дозволеного до застосування в електронній комунікаційній
мережі. Така норма відповідає вимогам Додатку А Рекомендації МСЕ-Т Q.5050.
Задля недопущення крадіжок та можливості крадіями використання
викраденого кінцевого (термінального) обладнання згідно законопроекту статус
вкраденого кінцевого (термінального) обладнання у разі його викрадення буде
змінено на заборонений до застосування в електронній комунікаційній мережі, що
відповідає вимогам п.10.1, додаток А Рекомендації МСЕ-Т Q.5050 та п.7.1, 7.2, 7.5
Рекомендації МСЕ-Т Q.5051. Зазначена норма зробить крадіжку кінцевого
(термінального) обладнання недоцільною, адже його не можна буде використовувати,
а відтак і продати.
З метою пом’якшення негативного впливу на кінцевого споживача згідно
законопроекту всі телефони залишаться працювати в мережах операторів до 31
грудня 2024 року.
Головне науково-експертне управління Верховної Ради України надало
зауваження
до
законопроекту.
Зокрема,
запропоновано
унормувати
інтероперабельність автоматизованої інформаційної системи обліку міжнародних
ідентифікаторів із інформаційними системами постачальників електронних
комунікаційних послуг (суб’єктів господарювання, які надають послуги доступу до
електронної комунікаційної мережі, що знаходиться в їх володінні, та до пов’язаних
з нею засобів, або з використанням віртуальних мереж).

Комітет відзначає, що запропонованою редакцією частини четвертої статті 651
законопроекту вже передбачається, що Кабінетом Міністрів України затверджується
Положення про автоматизовану інформаційну систему обліку міжнародних
ідентифікаторів у якому визначаються вимоги до ведення автоматизованої
інформаційної системи обліку міжнародних ідентифікаторів та її взаємодії
(інтеграції) з: органами державної влади, постачальниками електронних
комунікаційних послуг мобільного зв’язку, виробниками, імпортерами та іншими
суб’єктами господарювання, користувачами електронних комунікаційних послуг
мобільного зв’язку, формат даних електронного обміну інформацією та строки її
надання.
Також слід взяти до уваги, що прийняття акта дозволить не тільки убезпечити
споживачів від викрадення терміналів, але й припинити незаконний ринковий обіг
кінцевого (термінального) обладнання, що за оцінкою авторів законопроекту
дозволить отримувати додаткові надходження до Державного бюджету України в
розмірі орієнтовно понад 2 млрд. грн. щорічно.
За результатами обговорення Комітет вирішив: рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
електронні комунікації" щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних
комунікаційних послуг» реєстр. № 6183, поданий 18.10.2021 р. народними депутатам
України Крячко М.В., Федієнком О.П. та іншими народними депутатами України
включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання і, керуючись пунктом 1 частини першої статті 114 та частиною першою
статті 116 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем від Комітету із даного питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено заступника Голови Комітету Федієнко О.П.
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