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Резолюція Форуму 
м. Київ, 28 вересня 2012 р.

Учасники Третього Українського Форуму з Управління Інтернетом (IGF-UA), 

підбиваючи підсумки проведених дискусій та обговорення проблемних питань в ході 
засідань IGF-UA, 

оцінюючи перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні та необхідні 
для цього заходи та ресурси,

вважають за необхідне:

1) відкликання шкідливих для галузі проектів Законів України: законопроекту «Про 
внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду 
загальнодоступних телекомунікаційних послуг», законопроекту № 9695 «Про 
внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо запобігання 
користуванню терміналами, законність ввезення яких на територію України не 
підтверджена», законопроекту № 10620 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії», 
законопроекту стосовно вдосконалення порядку отримання правоохоронними 
органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг і порядку придбання 
SIM-карт споживачами, який передбачає отримання телекомунікаційних послуг 
громадянами  виключно за пред’явленням посвідчення особи (розробник – Державна 
служба спеціального зв'язку та захисту інформації України);  

2) накладення мораторію на набрання чинності наступних нових регуляторних 
документів: «Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з 
надання послуг доступу до Інтернет)», «Порядок здійснення державного нагляду за 
ринком телекомунікацій», «Положення про вимірювання параметрів 
телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері 
телекомунікацій» до часу, коли будуть внесені зміни у Закон України «Про 
телекомунікації» та Закон України «Про місцеве самоврядування», які б забороняли 
будь які дії місцевих органів та посадових осіб, яке створює перешкоди для діяльності 
з надання доступу до Інтернету;

3) внесення змін до рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв'язку та інформатизації, які б унеможливлювали розривання взаємоз'єднання  
в односторонньому порядку, без рішення Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та забезпечували виконання вимоги 
Закону України «Про телекомунікації» щодо захисту прав споживачів;

4) звернення уваги органів виконавчої влади України на необхідність направити всі 
зусилля на виконання Доручення  Президента України від 21.03.2012 р. «Щодо 
запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають 
міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі 
Інтернет» щодо встановлення єдиних правил розміщення телекомунікаційних мереж у 
спорудах комунальної та іншої форми власності, на необхідність негайного прийняття 
Постанови Кабінету Міністрів України про «Правила доступу операторів, провайдерів 
телекомунікацій до житлового фонду», прийняття Закону України «Про спільне 
використання інфраструктури телекомунікаційних мереж»;

5) відновлення балансу в регуляторній політиці та усунення суперечностей щодо 
врегулювання діяльності органів влади та місцевого самоврядування з метою 



сприяння поширенню доступу до Інтернету, створення механізму притягнення до 
відповідальності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, що припускають 
відключення або демонтування мереж без рішення суду, що набрало законної сили; 

6) звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра внутрішніх 
справ країни, Генерального Прокурора України, голів обласних державних 
адміністрацій з вимогою надати хід розслідуванням наявних правопорушень, скоєних 
органами місцевого самоврядування та відповідними комунальними підприємствами, 
та сприяти відміні всіх рішень органів місцевого самоврядування щодо 
телекомунікаційних мереж стосовно передачі повноважень щодо збору оплати з 
операторів та провайдерів телекомунікацій підприємствам на безальтернативній 
основі, прийнятих без погодження з органами Антимонопольного комітету України;

7) збереження рівного багатостороннього підходу до управління Інтернетом при 
розгляді змін до Регламенту міжнародного електрозв'язку, попередження спроб 
необґрунтованого надлишкового регулювання на міжнародному рівні задля 
запобігання протекціонізму і дискримінації за територіальним, галузевим або 
політичним принципом, уникнення появи та регулювання ставок щодо обміну 
інтернет-трафіком, збереження комерційних механізмів надання міжнародних 
телекомунікаційних послуг на основі розробки двосторонніх моделей комерційного 
взаємодії; в разі порушення у пропозиціях повноважних органів України щодо змін до 
Регламенту міжнародного електрозв'язку даних принципів направити від імені 
профільних асоціацій сфери ІКТ України листа до Всесвітньої конференції 
міжнародного електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (Дубаї 3-14 грудня 
2012 р.), щодо непідтримки цих пропозицій представниками сфери IКТ та інтернет-
спільнотою України;  

8) внесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку 
та інформатизації, змін до чинного порядку видачі дозволів на ввезення в Україну 
радіоелектронних виробів та випромінювальних пристроїв в частині припинення 
стягнення плати за не ввезені вироби та пристрої, якими встановити, що оплата за 
оформлення дозволу на ввезення терміналів стягується безпосередньо при здійснені 
митного оформлення товару на підставі інвойсу на кількість товару, що фактично 
ввозиться на митну територію України;

9) створення Робочої групи за участю профільних асоціацій сфери ІКТ України для 
розробки плану розвитку та сприяння розвитку широкосмугового доступу в Україні;

10) звернення до постачальників послуг Інтернет щодо доцільності дотримання 
рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи № R (99) 5 від 23.02.1999 р. державам-
членам Ради Європи «Про захист недоторканості приватного життя в Інтернеті».

Учасники Третього Українського Форуму з Управління Інтернетом вітають участь 
численних представників з інших країн, зокрема з Бєларусі, Данії, Німеччини, Росії, 
Франції, Швейцарії, та висловлюють подяку: 

Організаторам Форуму: 

Інтернет Асоціація України, Українському союзу промисловців та підприємців, Асоціації 
підприємств інформаційних технологій України, Телекомунікаційній палаті України, 
Українській асоціації фахівців інформаційних технологій, Незалежній асоціації 
телерадіомовників, МГО «Європейська Медіа Платформа», Раді Європи, Комітету 
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Державному агентству з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, Державній службі України з питань захисту персональних даних, 



Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Київському 
коледжу зв’язку

Генеральному інтернет-партнеру – компанії «Адамант»;

Генеральному інформаційному партнеру – «Перший національний»;

Генеральному медіа-партнеру – Ukr.net;

Спеціальному інформаційному партнеру – газеті «ДЕНЬ»;

Головному телевізійному партнеру – «Телекомпанія Ера»;

Eксклюзивному діловому ТВ-партнеру – «Перший діловий телеканал»;

Головному радіо-партнеру – «Радіо-ЕРА FM»;

Інформаційним партнерам – Видавничому дому «СофтПрес», газеті «ДК Зв’язок», 
журналу «Телеком. Коммуникации и сети»;

Проектам, які забезпечили інформаційну підтримку – агентству інформаційно-
комунікаційних технологій «ПРЕС-КІТ», журналу Wireless Ukraine, Internet.UA, IT Expert, 
InfoStream, газеті «ДЕЛО», медіа-групі ГолосUA, Українському телекомунікаційному 
порталу;

Посольству Франції в Україні.

Організатори: 
 Інтернет Асоціація України
 Український союз промисловців та підприємців
 Асоціація підприємств інформаційних технологій України
 Телекомунікаційна палата України
 Українська асоціація фахівців інформаційних технологій»
 Незалежна асоціація телерадіомовників
 МГО Європейська Медіа Платформа
 Рада Європи
 Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
 Секретаріат Кабінету Міністрів України
 Державна служба України з питань захисту персональних даних
 Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ)
 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації
 Київський коледж зв’язку

Місце проведення:
28 вересня 2012,
м. Київ, 
Леонтовича, 11,
Київський коледж зв‘язку

Оргкомітет:
www.igf-ua.org
info@igf-ua.org
tel/fax: 
+38 044 278-2925


