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ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО
СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ`ЯЗКУ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
спроможності суб’єктів контррозвідувальної діяльності у протидії
широкомасштабній військовій агресії Російської Федерації проти України»,
реєстраційний номер № 7684 від 19.08.2022
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення спроможності суб’єктів контррозвідувальної
діяльності у протидії широкомасштабній військовій агресії Російської
Федерації проти України», реєстраційний номер № 7684 від 19.08.2022 (далі законопроект), спрямований, як зазначено у пояснювальній записці до нього, на
удосконалення контррозвідувальної діяльності, посилення спроможності
суб’єктів її здійснення щодо протидії розвідувально-підривній та терористичній
діяльності спеціальних служб держави-агресора та її «прибічників» під час дії
правового режиму воєнного стану, у тому числі з використанням гібридних
форм та методів (колаборантів, зрадників, кримінальних елементів тощо)
ведення підривної діяльності проти України, її органів державної влади,
об’єктів критичної інфраструктури, Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України, а також розшук осіб,
зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку із збройним
конфліктом, воєнними діями.
За результатами опрацювання вказаного законопроекту Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (далі – НКЕК),
вирішила висловити позицію про доцільність його прийняття із пропозицією.
Пунктом 5 законопроекту пропонується, зокрема, внести зміни до Закону
України «Про Службу безпеки України» шляхом доповнення новою статтею
25-3, яка передбачає можливість Служби безпеки України в інтересах
національної безпеки, з метою попередження та припинення посягань на
державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України,
злочинів проти миру та безпеки людства, протидії тероризму та розвідувально-

підривній діяльності, захисту прав і свобод інших осіб отримувати, зокрема,
інформацію, що знаходиться в постачальників електронних комунікаційних
послуг та/або мереж про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних
послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути
передавання тощо.
Водночас, необхідно звернути увагу, що умови надання доступу до
інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг,
у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в
електронних комунікаційних мережах вже визначено у частині першій статті
121 Закону України «Про електронні комунікації», відповідно до якої доступ
до вказаної інформації здійснюється виключно на підставі рішення
прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених
законом.
При цьому, законопроект оперує терміном «телекомунікаційна послуга»,
натомість у Законі України «Про електронні комунікації» застосовується термін
«електронна комунікаційна послуга» - послуга, що полягає в прийманні та/або
передачі інформації через електронні комунікаційні мережі, крім послуг з
редакційним контролем змісту інформації, що передається за допомогою
електронних комунікаційних мереж і послуг.
Враховуючи зазначене, з метою чіткого, зрозумілого та прозорого
механізму і порядку отримання Службою безпеки України запитуваної
інформації, що знаходиться в постачальників електронних комунікаційних
послуг та/або мереж, та з метою приведення у відповідність термінології
законопроекту до норм Закону України «Про електронні комунікації»,
пропонуємо пункт 1 частини четвертої запропонованої редакції статті 25-3
законопроекту викласти у такій редакції:
«1) інформацію, що знаходиться в постачальників електронних
комунікаційних послуг та/або мереж про зв’язок, абонента, надання
електронних комунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх
тривалість, зміст, маршрути передавання тощо з урахуванням вимог статті
121 Закону України «Про електронні комунікації».;».
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