
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ  
СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ НКРЗІ 

 
Дата проведення: 17 січня 2014 року 
Час проведення: 11год. 00 хв. 
Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 
 

У засіданні взяли участь: 
 
члени Громадської ради: Барановська Г.Є., Войтко Я.В. (за дорученням брала 
участь Готвянська Н.Є.), Гайдук О.В., Гончар М.В., Гончарук Ю.В., Гріцак К.І., 
Гусєв О.Ю., Даник Ю.Г., Довгий A.M., Дронюк А. М., Заскалета Ю.О., Клікіч 
A.B., Коляденко В.А., Медяновський О.Ю., Мелащенко А.О., Орєхов О.А., 
Ошеров Л.М., Павлова О.М., Пероганич Ю.Й., Пєтухов І.М., Приходько О.Д., 
Скляренко С.М., Соболєв О.В., Трофимчук О.М., Утриско І.М. (за дорученням 
брала участь Волкова К.М.), Фєдієнко О.П., Юрочкіна С.О. 
 
члени Науково-технічної ради: Беркман Л.Н., Гайворонська Г.С., Іванов В.А., 
Каток В.Б., Кільчицький Є.В., Климаш М.М., Колченко Г.Ф., Корсак В.Ф., 
Кривонос Ю.Г. (за дорученням брав участь Мелещенко А.О.), Лопушенко В.М., 
Петров В.І. (за дорученням брав участь Балашов В.О.), Поліщук І.Ю., 
Полумієнко С.К., Риков О.В., Сиротенко І.В., Уласенко О.М. 
 
члени Науково-експертної ради: Афонін Є.Ю., Балашов В.О., Боярчук В.Ф., 
Гранатуров В.М., Жиляєв І.Б., Ільченко М.Ю., Омельченко А.В., Рогожин О.Г., 
Худолій Д.А. 
 

Запрошені:  
Яцук П.П., Голова НКРЗІ;  
Єжова Л.М., член НКРЗІ; 
Сердюк М.С., член НКРЗІ; 
Шестак І.М., керівник апарату НКРЗІ; 
Хохотва І.І., директор Департаменту зв’язку; 
Дорохова О.М., директор Департаменту стратегії розвитку інформаційного 
суспільства та інформатизації; 
Котенок Г.М., директор Департаменту координації загальнодержавних проектів 
з інформатизації; 
Барабін А.Ю., директор Департаменту економічного аналізу; 
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Корецький О.В., директор Департаменту державного нагляду; 
Ємельяненков Б.М., директор Департаменту забезпечення діяльності; 
Бакіров Є.О., заступник директора Департаменту правового забезпечення; 
Ждан В.Ф., заступник директора Департаменту регулювання та ліцензування; 
Вишня Я.В., начальник Управління з міжнародних питань, 
Куліш Є.Б., радник Голови НКРЗІ; 
Ліговська Т.В., радник Голови-прес-секретар; 
Півень-Півнюк О.І., начальник відділу взаємодії зі ЗМІ та надання публічної 
інформації Департаменту забезпечення діяльності; 
Мірошниченко О.В., головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ та надання 
публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності; 
Строгий П.І., провідний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу 
Департаменту забезпечення діяльності. 

 
Головуючий – Голова Громадської ради НКРЗІ Коляденко В.А. 
 

Всього членів дорадчих органів – 63 особи (Громадська рада -31, Науково-
технічна рада – 19, Науково-експертна рада -13). 
 
На спільному засіданні дорадчих органів НКРЗІ зареєстровані і присутні 52 
члени рад, з них 4 представлені представниками членів рад за дорученням.  
 
Засідання є правомочним. 
 

Одноголосно прийнята пропозиція відкрити засідання. 
 

Порядок денний засідання: 
 

1.  Діяльність дорадчих органів НКРЗІ в контексті сучасних тенденцій і 
перспектив розвитку сфери зв’язку та інформатизації. 

2. Діяльність дорадчих органів НКРЗІ у 2013 році та основні напрямки 
роботи на 2014 рік. 
 
Голосували за запропонований порядок денний та регламент спільного 

засідання дорадчих органів: «за» - 48, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

Перше питання порядку денного: «Діяльність дорадчих органів 
НКРЗІ в контексті сучасних тенденцій і перспектив розвитку сфери зв’язку 
та інформатизації». 

 
Слухали:   

• Доповідь Орєхова О.А. - заступника Голови Громадської ради НКРЗІ.  
Тема доповіді: «Тенденції, перспективи розвитку зв’язку та інформатизації. 
Роль Громадської ради НКРЗІ у розв’язанні проблемних питань, що стоять 
перед вітчизняною галуззю ІКТ» (тези доповіді додаються). 
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• Доповідь Колченко Г.Ф. - заступника Голови Науково-технічної ради 
НКРЗІ.  

Тема доповіді: «Роль науки та науково-технічна підтримка сучасних 
тенденцій розвитку сфери зв’язку та інформатизації» (доповідь додається). 

 

• Доповідь  Омельченка А.В. - Голови Науково-експертної ради НКРЗІ.  
Тема доповіді: «Удосконалення нормативно-правового регулювання як 
вирішальний фактор сталого розвитку сфери зв’язку та інформатизації» 
(доповідь додається). 

 
 
 Виступили:  
1. Кільчицький Є.В. - голова тематичної комісії Науково-технічної ради 
«Інформатизація, Інтернет та ШСД», 1-й заступник Голови правління ПрАТ 
«Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури «Діпрозв'язок », кандидат технічних наук. 

Виступаючий зазначив, що перед вітчизняною галуззю інфокомунікацій 
стоїть кілька проблем, однією з яких є хаотичне створення інфраструктури 
мереж, які дуже часто створюються без належного проектного забезпечення та 
дотримання нормативно-технічних документів. В цьому питанні необхідно 
підсилити контроль з боку НКРЗІ та Держспецзв’язку.  

Ще одна проблема – це фактична відсутність національного центру 
управління мережами зв’язку. У 2004 році Постановою КМУ №812 цю 
функцію було покладено на Укртелеком, проте після приватизації цієї компанії 
діяльність такого центру фактично припинено. Це може бути проблемою для 
держави, особливо у разі виникнення певних непередбачених ситуацій 
природного, техногенного чи політичного характеру. 

Третьою проблемою, що стоїть перед вітчизняною галуззю 
інфокомунікацій, є створення різними авторами інформаційних та 
інфокомунікаційних систем без належного забезпечення проектною 
документацією. Фактично деякі розробники та постачальники технічних рішень 
не виконують вимоги нормативів та стандартів. Усі ці проблеми вимагають 
термінового вирішення.  

На закінчення своєї доповіді Є.В.Кільчицький окреслив низку завдань, 
що стоять перед галузевими науковими установами, головною з яких він вбачає 
допомогу державним органам у вирішенні вище означених проблем. 
 
2. Ільченко М.Ю. - член Науково-експертної ради НКРЗІ, академік 
Національної академії наук України, проректор з наукової роботи 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут», директор Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ». 

Виступаючий зупинився на першочергових питаннях, які треба вирішити 
в питанні підготовки фахівців у сфері інфокомунікацій. Відзначив, що минулого 
року ми святкували два значних ювілеї у сфері телекомунікацій – 40-річчя 
стільникового зв’язку у світі та 20-річчя мобільного зв’язку в Україні.  

Ільченко М.Ю. також виказав певну стурбованість, що немає належних 
змін в ідеології підготовки фахівців для сучасних потреб нашої галузі. Висловив 
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конкретну пропозицію доповнити пункт 4 «Напрямки роботи» проекту рішення 
питанням «Модернізації напрямів підготовки фахівців у сфері 
інфокомунікацій». Була розмова з Міністром освіти по цьому питанню. 
Відповідь була, що це можна вирішити позитивно. Висловив занепокоєння, що 
наука у нашій країні поки, на жаль, не є затребувана. Тільки коли з’являється 
нагальна потреба, з’являються і відповідні кошти і увага. Ільченко М.Ю. 
висловив сподівання, що держава обов’язково повинна бути замовником 
наукових досліджень у сфері інфокомунікацій і законодавчі акти, що готуються, 
повинні проходити науково-технічну експертизу. Зупинився на проблемі 
наукових кадрів. Галузева наука у нас найбільш запущена і не підтримується. 
Нещодавно на парламентських слуханнях щодо розвитку науки в цілому була 
прийнятна важлива рекомендація щодо прирівняння тарифних сіток оплати 
науковців незалежно від відомчої приналежності. Наприкінці виступу 
відзначив, що вважає пропозицію щодо модернізації напрямів підготовки 
фахівців у сфері інфокомунікацій центральною. 
 
3. Климаш М.М. - Голова тематичної комісії «Електронні сервіси та системи 
контролю якості» Науково-технічної ради НКРЗІ, завідувач кафедри 
телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», доктор 
технічних наук, професор. 

Виступаючий звернув увагу присутніх на три напрями, які на його думку 
варто включити у план діяльності дорадчих органів НКРЗІ у 2014 році.  

Перше – це питання залучення фахівців ВУЗів до проведення науково-
дослідних робіт з перспективних напрямків телекомунікацій, які проводяться у 
галузі. Спільна робоча група дорадчих органів НКРЗІ, яка буде створена з 
метою розробки пропозицій, направлених на стимулювання науково-дослідної 
діяльності у сфері зв’язку та інформатизації, має врахувати економічну 
доцільність та високу ефективність залучення фахівців ВУЗів до проведення 
НДР. 

Друге питання – це посилення деяких напрямів підготовки фахівців, 
зокрема підготовка кваліфікованих адміністраторів телекомунікаційних мереж. 

Третє питання – це пропозиція робочій групі з підготовки серії посібників 
та настанов практичного спрямування з нагальних питань сфери зв’язку та 
інформатизації розглянути такі напрями посібників: 

1.     транспортні технології, 
2.     побудова телекомунікаційних мереж та flow –технології  
3.     програми та платформи телекомунікацій, 
4.     мультисервісні мережі, 
5.     4-G технології. 

 
4. Балашов В.О. - член Науково-експертної ради НКРЗІ, директор Державного 
підприємства «Одеський науково-дослідний інститут зв'язку». 

Виступаючий висловив повну згоду із доповіддю заступника голови 
Науково-технічної ради НКРЗІ Колченко Г.Ф. Відзначив, що роль науки в галузі 
невпинно зростає, а реальної підтримки науки, нажаль, немає. Нормативна база 
не повною мірою відповідає потребам часу. Зазначив, що проект рішення в 
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цілому відображає наявні проблеми та висловив підтримку запропонованого 
проекту. Зупинився на питанні широкосмугового доступу. Висловив 
занепокоєння, що Україна досі немає на законодавчому рівні стратегії розвитку 
широкосмугового доступу. Одна із пропозицій до щойно ухваленого закону 
було внесення послуги широкосмугового доступу до переліку 
загальнодоступних послуг, це дало б стимул для розвитку. Зазначив, що 
Інтернет розвинутий тільки у великих містах. Із цим пов’язана і проблема 
якості. В цій сфері є тільки два нормативні документи. Важлива проблема 
енергозабезпечення, економія енергоресурсів в галузі ІКТ. В кінці виступу 
зазначив, що наука потребує великої уваги до себе, безцінні ресурси наукових 
установ майже не використовуються.  
 
3. Ошеров Л.М. - перший заступник Голови Громадської ради, Голова ради 
української асоціації операторів зв’язку «ТЕЛАС». 

Перш за все виступаючий зазначив, що склад дорадчих органів складає 
такий потенціал, якому можливо тільки позаздрити. А яка ж наша (дорадчих 
органів) роль в тенденціях розвитку зв’язку та інформатизації? На думку 
виступаючого є багато питань, у вирішенні яких могли б сприяти дорадчі 
органи. Так Науково-технічна рада могла б розглянути питання технологічної 
нейтральності, Громадська рада – ініціювати розгляд питання щодо конверсії 
радіочастотного ресурсу, доступу до інфраструктури. Треба брати ініціативу в 
свої руки. 

Ошеров Л.М. виказав стурбованість щодо незахищеності операторів і 
провайдерів в окремих містах від свавілля та бюрократизму чиновників. І 
Громадська рада в процесі надання супротиву таким чиновникам могла б 
займати активнішу позицію.  

Виступаючий зазначив, що дорадчі органи мають не тільки констатувати 
факти, які заважають розвитку в галузі, а брати найактивнішу участь в їх 
усунені. 

Щодо науки. За словами виступаючого, останнім часом наукою у нас, на 
жаль, ніхто не займається. А тому і Національній комісії, і дорадчим органам, і 
асоціаціям операторів зв’язку треба допомагати науці, нашим науково-
дослідним інститутам. 

 

4. Пєтухов І.М. – член Громадської ради, віце-президент Українського союзу 
промисловців і підприємців. 

Виступаючий зупинився на законопроекті № 3879, в обговоренні якого, як 
з’ясувалось, не брали участь ні НКРЗІ, ні експертне середовище комісії.  На 
думку виступаючого, його прийняття буде мати негативний вплив на галузь ІКТ 
в Україні. Про який науково-технічний прогрес можливо казати, якщо 
виконувати цей закон? Чи зможе НКРЗІ бути НКРЗІ? Прийняття цього 
законопроекту зробить з Національної комісії суддівсько - прокурорський 
технічний орган (законопроект розширює повноваження НКРЗІ щодо 
блокування інтернет -ресурсів, які розповсюджують сумнівну інформацію). 
Виступаючий закликав разом виступити з тим, щоб відділити моменти, які 
пов’язані з технічним регулюванням Національної комісії, від моментів, 
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пов’язаних з питанням «а чиїми руками це має робитись». Треба призупинити 
прийняття цього закону. 

 
7. Даник Ю.Г. - член Громадської ради, начальник Житомирського військового 
інституту імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій. 

Виступаючий наголосив, що для безумовного виконання завдань щодо 
розвитку інформаційної сфери держави та ефективного управління в усіх 
сферах її життєдіяльності є необхідним забезпечення кібернетичної безпеки 
особистості, суспільства, держави. 

Забезпечення кібернетичної безпеки, за словами виступаючого, потребує 
узгодженої за єдиним замислом та планом діяльності міністерств, відомств, 
організацій, установ, органів державного управління та місцевого 
самоврядування за своїми напрямами відповідальності в цій сфері. А це 
потребує наявності національного регулятора, яким може виступати НКРЗІ.  

Крім того, зазначив виступаючий, за досвідом передових країн світу, в 
державі повинно бути створено агентство з кібернетичної безпеки та відповідна 
система підготовки кадрів і науково-методичного забезпечення. Для ефективної 
реалізації зазначеного є необхідним створення Державного центру 
кібернетичної безпеки, до складу якого повинні входити: підрозділ науково-
прикладних досліджень проблем кібернетичної безпеки, державний 
кібернетичний полігон і експертний центр проведення моніторингу та надання 
висновків щодо кібернетичної безпеки об’єктів інфраструктури. 

На думку Даника Ю.Г., з метою формування єдиних підходів у сфері 
розвитку теорії та практики кібернетичної безпеки доцільно ініціювати 
підготовку та видання серії посібників та настанов практичного спрямування 
під егідою Громадської ради НКРЗІ.  
 
8. Пероганич Ю.Й. - член Громадської ради, Генеральний директор Асоціації 
підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ). 

Виступаючий наголосив, що він представляє підприємства, які, зокрема 
постачають в Україну ноутбуки, планшети, мобільні пристрої та інші пристрої, 
які містять радіоелектронні засобів та випромінювальних пристроїв. На жаль, за 
словами виступаючого, у питаннях допуску на ринок таких пристроїв дії НКРЗІ 
часто не є послідовними, що приводить до того, що інтереси підприємців та 
споживачів нехтуються на користь органів, котрі беруть плату за дозволи на 
ввезення РЕЗ та ВП.  

 Пероганич Ю.Й. зазначив, що протягом 2012 р. НКРЗІ із залученням 
учасників ринку шляхом тривалого листування, робочих нарад  розробила 
зміни до «Порядку ввезення та надання дозволів на ввезення з-за кордону в 
Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв» в яких 
з'явилися норми, що надали б імпортерам, при неавторизованих поставках, 
можливість оформляти новий дозвіл на неввезену за попереднім дозволом 
кількість терміналів, без повторної сплати за кожен термінал. Однак введення 
змін до зазначеного Порядку в життя так і не відбулося. Внесений Президентом 
України проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо скорочення документів дозвільного характеру» за № 2436а від 
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27.06.2013 поки не прийнятий, і не відомо чи буде прийнятий. А імпортери як 
платили УДЦР двічі а то й тричі за неввезені термінали, так і досі продовжують 
платити. На думку організацій, які представляє виступаючий, НКРЗІ має 
активізуватися для усунення цієї несправедливості, яка викликає нарікання з 
боку учасників ринку.  

 Пероганич Ю.Й. також поінформував присутніх, що органи ринкового 
нагляду почали перевірку наявності з пристроями паперової Декларації про 
відповідність Технічному регламенту радіообладнання і телекомунікаційного 
кінцевого (термінального) обладнання. АПІТУ має пропозиції щодо 
поліпшення даного регламенту. Як відомо, в НКРЗІ сформована «Тимчасова 
робоча експертна група для надання консультацій щодо здійснення координації 
робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, 
випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за 
кордону», найближче її засідання відбудеться 29 січня 2014. Виступаючий 
звернувся з проханням щодо включення до складу цієї експертної групи 
представника від АПІТУ. 
  

Яцук П.П., Голова НКРЗІ висловив згоду щодо включення представника 
АПІТУ до зазначеної Тимчасової робочої експертної групи.  
 

  
Друге питання порядку денного: «Діяльність дорадчих органів 

НКРЗІ у 2013 році та основні напрямки роботи на 2014 рік». 
 
Слухали:   

• Доповідь Коляденка В.А. - Голови Громадської ради НКРЗІ (доповідь 
додається). 

• Доповідь Поліщук І.Ю. - Голови Науково-технічної ради НКРЗІ (доповідь 
додається).  

• Доповідь Омельченка А.В. - Голови Науково-експертної ради НКРЗІ 
(доповідь додається).  

 
Виступив: 
Яцук П.П. – Голова НКРЗІ. 
Виступаючий окреслив низку завдань, що стоять сьогодні перед 

вітчизняною галуззю інфокомунікацій та національним регулятором. Керівник 
НКРЗІ відзначив, що з огляду на масштабність цих завдань та їх 
загальнодержавну і суспільну вагу, вкрай важливою є консолідація зусиль 
держави, бізнесу, науки та громадськості навколо вирішення нагальних 
проблем вітчизняної сфери інфокомунікацій. Така концентрація зусиль усіх 
«гравців» неможлива без співпраці НКРЗІ з громадськістю та експертним 
співтовариством, відтак у цьому контексті зростає важливість ефективної 
співпраці НКРЗІ з дорадчими органами.  

Голова НКРЗІ подякував усім членам дорадчих органів за активну роботу 
та висловив сподівання, що вагомий потенціал громадськості, бізнесу, 
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наукового та експертного співтовариства й надалі допомагатиме Комісії у 
прийнятті ефективних рішень. 

 
Головуючий Голова Громадської ради Коляденко В.А. запропонував з 

питань порядку денного, які обговорювались, проект рішення прийняти за 
основу, доопрацювати його з урахуванням пропозицій, які пролунали під час 
виступів, та шляхом електронного голосування, ухвалити рішення в цілому. 

Вирішили: прийняти запропонований проект рішення з питань порядку 
денного за основу, доопрацювати його з урахуванням пропозицій, які 
пролунали під час виступів, та шляхом електронного голосування, ухвалити 
рішення в цілому. 

 
Голосували: «за» - 48, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 
Шляхом електронного голосування проект рішення дорадчих органів 

НКРЗІ «Діяльність дорадчих органів НКРЗІ у 2013 році та основні напрямки 
роботи на 2014 рік» прийнятий в цілому. 

 
Голосували: «за» - 43, «проти» - 7, «утримались» - 13. 
(Протокол електронного голосування додається). 
 
Рішення дорадчих органів НКРЗІ «Діяльність дорадчих органів НКРЗІ у 

2013 році та основні напрямки роботи на 2014 рік» додається. 
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