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Сьогодні вітчизняний інформа-
ційний простір багатий подіями, 
пов’язаними з блокчейн, біткоїн, 
лігалтек, фінтек, стартап тощо. В 
цьому році відбулося чимало поміт-
них заходів у цій сфері. Один з них – 
перший у Східній Європі хакатон 
юридичних інновацій Kyiv Legal 
Tech Hackathon, що відбувся у трав-
ні. Далі стартував конкурс AEQUO 
Legal Tech Challenge. Нещодавно, 
01.11.2017 р., завершився його тре-
тій етап, за результатами якого зі 
120 отриманих заявок до фіналу 
ввійшли 10 проектів. На черзі – Kyiv 
Legal Hackers Conference. Про кіль-
кість LEGAL Startup Crash Test мож-
на навіть не говорити, вони відбу-
ваються майже кожного місяця, а 
то й частіше. Також варто згадати 
про кілька знаних міжнародних 
заходів, на терени яких висадив-
ся український лігалтек-десант, а 
саме TechCrunch Disrupt (найбіль-
ша у світі виставка технологічних 
старт апів у США) та міжнародний 
саміт Kyiv Legal Hackers у Нью-Йорку. 

Крім того, про зацікавленість віт-
чизняних юристів у «діджиталіза-
ції» свідчить той факт, що в укра-
їнських юркомпаніях з’являються 
фахівці, які відповідають за сферу 
інновацій. Звичайно, є скептики, 
які вважають, що боти ніколи не 
замінять адвокатів. Наприклад, 
обговорюючи роботизацію про-
фесії в соціальних мережах, прав-
ники іронізують, що «швидкість 
змін віт чизняного законодавства 
така, що юрфірми розоряться че-
рез витрати на IT-спеціалістів для 
оновлення алгоритмів ботів з кон-
сультування». Дехто вважає, що 
враховуючи розвиток штучного 
інтелекту, скоріше юристи пред-
ставлятимуть інтереси роботів в 
судах, ніж роботи стануть юри-
стами. Хоча років 15 тому, коли 
почали з’являтися перші «юри-
дичні» сайти, багато правників 
скептично поставилися до тако-
го новаторства. Через певний час 
один з піонерів таких юридичних 
інновацій, компанія Legal Zoom, 

вийшла на IPO. Коли схожі сайти 
почали реалізовуватися у формі 
мобільних додатків, деякі прав-
ники стверджували, що бізнес ні-
коли не стане одержувати «над-
важливу» юридичну інформацію 
з екрана смартфона тощо.

Досить гучними та несподіва-
ними у 2017 р. були дві нещодав-
ні події. По-перше, Міністерство 
аграрної політики та продовольства 
Украї ни спільно з Державним агент-
ством електронного урядування та 
Transparency International Україна 
презентували оновлений Держав-
ний земельний кадастр, який від-
тепер працюватиме на технології 
Blockchain. Отже, якщо технологія 
Blockchain ефективно запрацює, а 
всі ризики будуть знівельовані, це 
сприятиме наповненню ДЗК інфор-
мацією про державні землі, за умо-
ви внесення змін до законодавства 
в частині погодження документації 
із землеустрою. 

Продовження на стор. 26

FinTech (від англ. «financial tech-
nology»), тобто застосування су-
часних інноваційних технологій 
у фінансовому й банківському 
секторах, вже давно став важли-
вою та самостійною галуззю. До 
того ж FinTech стає основою для 
впровадження інновацій у світо-
вій банківській системі, оскільки 
пропонує більш ефективні рішення 
у багатьох сферах послуг, а саме: 
міжнародні платежі та грошові пе-
рекази, кредитування, управління 
капіталом, валютні операції, стра-
хування тощо.
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«Структура власності ЗМІ має бути 
відкритою, щоб глядачі могли об’єктивно 
оцінювати інформацію»

– У березні цього року набув чин-
ності Закон «Про доступ до об’єк-
тів будівництва, транспорту, елек-
троенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж». Як 
це вплинуло на вирішення проб-
лем, з якими раніше зіштовхува-
лися оператори та провайдери 
телекомунікацій?
– Раніше питання укладання та 

виконання договорів між суб’єктами 
господарювання і власниками інф-
раструктури об’єктів будівництва, 
транспорту, електроенергетики не 
регулювалися спеціальними закона-
ми так детально.

Лише ст. 31 ЗУ «Про телекомуні-
кації» було встановлено, що суб’єкти 
господарювання, які здійснюють бу-
дівництво телекомунікаційних ме-
реж загального користування, можуть 
встановлювати у приміщеннях, що їм 
належать на правах найму, телекомуні-
каційне обладнання, використовувати 
дахи будинків і технічні приміщення 
для встановлення антен та необхідно-
го обладнання, на підставі договору з 
власником цих приміщень.

Зазвичай, «правила гри» за таким 
договором встановлювали власники 
об’єктів інфраструктури одноособо-
во, користуючись своїм монопольним 
становищем. 

В Україні поступово 
набирає обертів 
індустрія ТМТ. 
За останні роки 
було ухвалено 
кілька важливих 
законодавчих змін 
щодо телекомунікацій,

провайдерів та ЗМІ. 
Яким чином зазначені 
новели вплинули 
та продовжують 
впливати на ринок ТМТ, 
«Юридична Газета» 
розпитала партнера 
AEQUO Анну БАБИЧ
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Яскравим прикладом такого під-
ходу, який привернув увагу гравців 
ринку, була пропозиція ПАТ «Київобл-
енерго» у лютому 2016 р. врегулювати 
відносини щодо використання опірних 
веж згідно з вимогами Порядку досту-
пу до інфраструктури шляхом надання 
в користування опор повітряних ліній 
напругою 0,4-10 кВ, що був затвердже-
ний Київобленерго, який створював 
передумови для встановлення необ-
ґрунтованої вартості послуг з викори-
стання об’єктів електроенергетичного 
комплексу для розташування інфра-
структури телекомунікаційних мереж. 

Ситуація з доступом до об’єктів інф-
раструктури неодноразово приверта-
ла увагу Антимонопольного комітету 
України, зокрема, у процесі досліджен-
ня фактів зловживання монопольним 
становищем під час надання послуг 
з організації розміщення суб’єктами 
господарювання телекомунікаційних 
мереж у житлових та нежитлових бу-
дівлях комунальної власності (справа 
№243-26.13/202-11 за ознаками вчи-
нення комунальним підприємством 
«Київжитлоспецексплуатація»).

– Як вплине Закон про доступ на 
операторів і провайдерів телеко-
мунікацій?
– Серед найважливіших новел мож-

на виокремити встановлення чітких 
правил розрахунку плати, яка може 
застосовуватися власниками об’єктів 
інфраструктури під час укладення дого-
ворів про забезпечення доступу до інф-
раструктури, а також визначення прав 
та обов’язків юридичних і фізичних 
осіб-власників об’єктів інфраструктури, 
в тому числі щодо забезпечення недис-
кримінаційного доступу замовників з 
метою створення рівних умов вико-
ристання елементів інфраструктури.

Закон також закріпив перелік істот-
них умов договору з доступу до інфра-
структури та створив засади для запро-
вадження прозорих та однакових для 
всіх учасників ринку договірних умов.

– Що сьогодні заважає імплемен-
тації положень Закону про доступ 
на практиці?
– По-перше, Закон зобовязує Кабі-

нет Міністрів України прийняти перед-
бачені ним нормативно-правові акти 
та привести свої НПА у відповідність 
до нього. Також це стосується мініс-
терств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади, а саме: правил 
надання доступу до інфраструктури 
об’єкта будівництва, правил надан-
ня доступу до інфраструктури об’єкта 
транспорту, правил надання доступу 
до інфраструктури об’єкта електро-
енергетики, правил надання доступу 
до інфраструктури кабельної каналі-
зації електрозв’язку, правил надання 
доступу до інфраструктури будинкової 
розподільної мережі та інших правил 
надання доступу до інфраструктури 
об’єкта доступу.

По-друге, відповідним органам ви-
конавчої влади та НКРЗІ необхідно роз-
робити методику визначення плати за 
доступ до елементів інфраструктури 
будинкової розподільної мережі, ме-
тодику визначення плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта бу-
дівництва, методику визначення плати 
за доступ до елементів інфраструктури 
об’єкта транспорту, методику визна-
чення плати за доступ до елементів 
інфраструктури об’єкта електроенер-
гетики, методику визначення плати за 
доступ до елементів інфраструктури 
кабельної каналізації електрозв’язку.

Без затвердження всіх зазначених 
підзаконних нормативних актів Закон 
про доступ не буде працювати на 100% 
і забезпечувати компроміс інтересів 
власників інфраструктури та опера-
торів, провайдерів телекомунікацій. 
Наразі ще триває робота з розробки 
низки вищезазначених актів.

– З 01.01.2017 р. набули чинності 
зміни до Закону «Про телебачен-
ня і радіомовлення». Медіакана-
ли отримали право вимагати пла-
ту за мовлення каналів у мережах 
операторів. Чим викликані зазна-
чені ініціативи?
– Вони торкнулися уточнення умов 

розповсюдження програм телерадіо-
організацій у складі «універсальної 
програмної послуги», котрими змі-
нено перелік телерадіопрограм, от-
римання яких усіма абонентами 
провайдера програмної послуги є 
обов’язковим (УПП). 

До набуття чинності цим Законом 
провайдери програмної послуги були 
зобов’язані забезпечувати всім або-
нентам можливість перегляду про-
грам телерадіоорганізацій, які згід-
но з ліцензією здійснювали наземне 
ефірне мовлення на території розта-
шування відповідної багатоканальної 
телемережі, майже всіх національних 
телеканалів.

З 01.01.2017 р. до універсальної 
програмної послуги входять телерадіо-
програми ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України», парла-
ментський телеканал «Рада», а також 
місцеві та регіональні ефірні аналогові 
й цифрові телеканали, що мовлять у 
межах не більше ніж однієї області та 
не здійснюють ретрансляції програм 
інших мовників, не володіють інши-
ми ліцензіями на ефірне мовлення в 
інших областях.

До прийняття Закону трансляція 
національних телеканалів здійснюва-
лася в багатоканальних телемережах 
без укладення договору та сплати ви-
нагороди за трансляцію з боку провай-
дерів програмної послуги.

Автори законопроекту, (був пода-
ний до ВРУ ще у листопаді 2015 р.), 
наголошували, що основною метою 
проекту є усунення втручання дер-
жави в підприємницьку діяльність 
провайдерів програмної послуги та 
встановлення умов, за яких загаль-
нонаціональні телеканали мати-
муть можливість отримувати дохід 
від транс ляції телеканалів у багато-
канальних телемережах.

– Як зазначені зміни вплинули на 
гравців ринку?
– Вилучення загальнонаціональних 

телеканалів зі складу УПП та здійс-
нення трансляції таких телеканалів 
у мережах провайдерів програмної 

послуги на договірних засадах, з од-
ного боку, лобіює та захищає інтереси 
національних телеканалів, а з іншого 
боку, спричинило додаткові витрати 
для власників багатоканальних мереж 
та збільшення вартості послуг для кін-
цевого споживача.

 
– На вашу думку, чи повинен роз-
мір такої плати регулюватися за-
конодавчо?
– Національна рада сьогодні не 

втручається у договірні відносини 
власників багатоканальних мереж та 
провайдерів програмної послуги, в то-
му числі в питання визначення вина-
городи за надання прав на трансляцію 
каналів у багатоканальних мережах. 
Такий підхід є абсолютно справедли-
вим, оскільки учасники цих відносин 
мають самостійно визначати всі істот-
ні умови своїх правовідносин.

– Два роки тому набули чинно-
сті зміни до Закону «Про теле-
бачення і радіомовлення», щодо 
обов’язкового розкриття суб’єк-
тами інформаційної діяльності 
кінцевих бенефіціарів, пов’яза-
них осіб та структури власності. 
В чому суть цієї вимоги?
– В будь-якій країні, Україна не є 

винятком, існують політичні ризики 
та висока ймовірність політичного 
тиску на ЗМІ, особливо в ситуації, коли 
політики є власниками ЗМІ.

Отже, структура власності ЗМІ має 
бути відкритою, для того щоб гля-
дацька аудиторія мала можливість 
об’єктивно оцінювати інформацію, 
яка поширюється тим чи іншим ЗМІ, 
усвідомлюючи, хто контролює такий 
ЗМІ, а також хто може здійснювати 
втручання в редакційну політику ЗМІ. 

В деяких країнах прозорість струк-
тури власності досягається шляхом 
заборони офшорним компаніям, де 
інформація про власників не є публіч-
ною, прямо або опосередковано воло-
діти телеканалами та радіостанціями, 
або шляхом значного обмеження част-
ки участі таких компаній.

Прозора структура власності ЗМІ 
є перешкодою для концентрації ЗМІ 
в одного власника та передумовою 
правильної оцінки інформації, поши-
рюваної ЗМІ.

– Чи є результати дії цієї норми? 
Які санкції може застосовувати 
Нацрада за її порушення? 
– Наразі не всі ЗМІ розкрили свою 

структуру власності, трапляються ви-
падки несвоєчасного подання інфор-
мації про структуру власності.

З переліком посилань на веб-сто-
рінки, надані суб’єктами інформацій-
ної діяльності до Національної ради, 
на яких вони розмістили інформа-
цію про свою структуру власності за 
2016 р., можна ознайомитися на сайті 
Національної ради у розділі «Прозо-
рість медіавласності». 

За порушення зазначених вимог 
до багатьох ЗМІ застосовано штрафні 
санкції відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону 
України «Про телебачення та радіо-
мовлення» (зокрема, Телерадіоком-
панія «Європа Плюс Київ», «Міжна-

родний «Слов’янський канал», Одеські 
цифрові комунікації, Поверхность 
спорт –ТВ та ін.). 

Відповідно до абз. б) ч. 5 ст. 37 Зако-
ну України «Про телебачення та радіо-
мовлення», Національна рада може 
звертатися до суду з метою анулю-
вання ліцензії на мовлення на підставі 
факту несвоєчасного подання заяви 
про переоформлення ліцензії у зв’язку 
з організаційними змінами статусу та 
умов діяльності ліцензіата. 

Оскільки однією з підстав пере-
оформлення ліцензії є зміна відомостей 
про прямого власника (спів власників) 
та/або кінцевого бенефіціарного влас-
ника (контролера) заявника, неподан-
ня заяви про переоформлення ліцен-
зії протягом 30 робочих днів разом з 
документами, що підтверджують такі 
зміну, є підставою для звернення На-
ціональної ради до суду про анулю-
вання ліцензії.

– Чи достатньо у Національної 
ради інструментів контролю за 
достовірністю інформації, що 
надається?
– З одного боку, можливість за-

стосування штрафів та ініціювання в 
судовому порядку провадження що-
до анулювання ліцензії на мовлення 
свідчить про наявність у Національної 
ради заходів впливу на ЗМІ у випад-
ках порушення вимог щодо розкриття 
структури власності. З іншого боку, 
розмір штрафів, як правило, незнач-
ний, тому їх застосування навряд чи 
зможе спонукати ЗМІ розкривати ін-
формацію про структуру власності.

Відповідно до ст. 24 Закону України 
«Про телебачення та радіомовлення», 
Національна рада під час розгляду за-
яви про видачу (продовження) ліцензії 
на мовлення має право додатково за-
питати та отримати документи для пе-
ревірки наданої інформації про струк-
туру ЗМІ, а саме інформацію щодо 
розподілу часток статутних капіталів 
юридичних осіб, які є її засновниками 
або власниками (зокрема, акціонера-
ми), а також юридичних осіб, що вхо-
дять до структури власності заявника, 
в тому числі копії правочинів та інших 
документів, на підставі яких будь-який 
із власників заявника набув прямої 
або опосередкованої істотної участі 
в юридичній особі, яка подала відпо-
відну заяву про видачу (продовжен-
ня) ліцензії. Отже, Національна рада 
має можливість перевірити інформа-
цію, надану ЗМІ щодо своєї структури 
власності, шляхом запиту та перевірки 
первинних документів.

Водночас для посилення відпові-
дальності ЗМІ за невиконання вимог 
щодо розкриття структури власності 
варто було передбачити в законі пов-
новаження Національної ради ініцію-
вати анулювання ліцензії на мовлення 
за вчинене повторно нерозкриття ін-
формації про свою структуру власності 
та збільшити розмір штрафу, що засто-
совується за таке правопорушення. 

Інтерв’ю підготував Єгор ЖЕЛТУХІН, 
головний редактор 
«Юридичної Газети»


