


  

ПРЕЗИДІЄЮ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

20 березня 2015 року прийнято рішення 

 про створення  

КОМІТЕТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ  

ПРИ  ТПП УКРАЇНИ 

( ЕКК) 

 



Головна місія  Комітету  
сприяння участі бізнесу та інвесторів в розвитку 

Цифрової екосистеми України, як одного з основних 
джерел економічного зростання ,  відновлення 

конкурентоспроможності, підвищення рівня життя в 
країні.   



Основні напрямки діяльності 

Усунення технічних бар'єрів розвитку цифрових технологій в Україні 

Сприяння створенню і розвитку «Екосистеми довіри» для розвитку 
електронних сервісах 

Переведення послуг системи ТПП в електронну форму (створення 
електронної ТПП) і на її основі підвищення довіри бізнесу до 

ТПП України як «мосту» між ним і державою 

Цифрова просвіта 

Адаптація законодавства України з ЄС як основи інтеграції України 
в єдиний цифровий ринок ЄС 
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http://itc.ua/news/kievstar-predstavil-mobile-id-ukrainskiy-servis-mobilnoy-identifikatsii-polzovateley/


 Услуги                          
e-Government 
    Транзакції 

   E-Commerce 
 
 

Банківські 
платежі 

Послуги ЕЦП            
та інші послуги                     

e-Services 
 

          Подальші дії 

Підготовка та 

розробка 

необхідних змін і 

доповнень до 

підзаконних 

нормативних 

актів з метою 

реалізації 

проекту 

Гармонізація понад  40 
міжнародних і Європейських 

стандартів серед них стандарти 
щодо: провайдерів трастових 

послуг, форматів ЕЦП, форматів 
кваліфікованих сертифікатів і  

міжнародних списків 
акредитованих провайдерів 

трастових  послуг акредитації 
провайдерів трастових послуг  

та інші 

Супроводження  - постійна системна 
співпраця з 

Супроводження – переговори і 
консультації 

 
 
Державним 
Агентством E-Gov 
Держспецзв'язку 
Парламентським 
Комітетом з питань 
інформатизації та 
зв'язку ВР України 
Мінюстом та інші 
ЦОВВ,НКРЗІ, ТК 
стандартизації 

 
 
 
 
 



Спільно з «NOKIA-Україна» проведено 

семінар в Одеській Національній 

академії зв’язку ім. О.С. Попова 

Підписано меморандум 
про співробітництво між 
ОНАЗ і NOKIA  



Зменшення технічних бар'єрів для бізнесу 

 у сфері електронних комунікацій.   

Проблеми сертифікації телекомунікаційного обладнання під час 

його поставок вендорами на ринок України. 

Законодавство України про сертифікацію у сфері електронних 

комунікацій та його гармонізація із законодавством 

Європейського Союзу.  

Завдання по зняттю технічних бар’єрів в рамках реалізації 

положень поглибленої та всеохоплюючої  зони вільної торгівлі   

ЕС - Україна. 

http://itc.ua/news/kievstar-predstavil-mobile-id-ukrainskiy-servis-mobilnoy-identifikatsii-polzovateley/


10 грудня 2015 року Міжнародний Трейд-клуб 
в Україні 

Основною метою діяльності Трейд-клубу є інформування 
іноземних дипломатів про економічний, експортний, 

науково-технічний потенціалі України та окремих регіонів. 

В роботі клубу прийняли участь Голова ЕКК В. Коляденко, відповідальний 

секретар ЕКК А. Клікіч, члени ЕКК : І. Ісаєв, І. Поліщук. 

Презентація В. Коляденко  «ИКТ в Україні можливості для бізнеса» 

Презентація І. Ісаєва, директора компанії «Картографічні електронні 

системи» 

«Національний досвід впровадження інформаційно-програмного 

забезпечення в розвиток комунальної інфраструктури. 

Інвестиційна привабливість міст України та інвестиційні 

перспективи об'єктів комунальної власності» 



 
На сьогоднішній день проекти «Електронне місто» 
почали реалізовуватися в ряді українських міст, 
переважно невеликих і середніх - в Українці, Броварах, 
Славутичи.  
 
Характерною особливістю реалізації цих проектів є те, 
що по ряду причин (серед яких, на жаль, поки 
недостатнє фінансування), в них виділено один 
напрямок, який посилено розвивається. Найчастіше це 
саме електронний уряд.  



Smart City 
 



Комплексна цільова програма «Електронна 
столиця» м. Києва 

МЕТИС - створення, експлуатація та розвиток єдиної 
мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури м. Києва за рахунок об'єднання всіх 
телекомунікаційних ресурсів комунальних 
підприємств міста. 

• Інформаційно-аналітична система «Економіка та 
інвестиції міста Києва». 

• Складові системи:  

• Капітальні вкладення, 

• Пайова участь, 

• Накази виборців, 

• Моніторинг соціально-економічного розвитку, 

• Інвестиційна робота, 

• Автоматизована система діагностики нормативно-
правових актів. 

 

 

 

12 EPRASYS 



м. Українка, Київської області 

EPRASYS 13 

 

Веб-портал поки являє собою портал спрямований на 
забезпечення роботи державних органів та місцевого 
самоврядування, і в меншій мірі - на громадян як на 

кінцевих користувачів.  
 

Його необхідно доповнити спектром послуг, які будуть 
корисні бізнесу та громадським організаціям і на цієї основі 

розробити і реалізувати сучасний Smart City  



м. Вишгород Київської, м. Сміла Черкаської області 

Вишгород - північне передмістя 
Києва. Населення 32 тис. Жителів. 
Розташований на правому березі 
Дніпра, на Київському водосховищі, 
в 8 км від Києва. Міська влада готова 
впроваджувати різноманітні програми 
та проекти для розвитку інфра-
структури. 
 

Один з проектів - створення 
цифрової інфраструктури 

відеоспостереження та контролю 

Сміла Черкаської обл. Населення 70 
тис. Жителів. Основу економіки 
становить машино- будівельна, 
харчова, лісова галузь. 
У плані на 2016 рік розпочати 
активну реалізацію низки 
проектів: 
• Автоматизація водоканалу; 
• Модернізація тепломереж, 

котелень; 
• Широкомасштабне застосування 

енергозберігаючих технологій; 
• Автоматизація управління містом. 



2 липня 2015 року    Національний оператор 

хмарних технологій De Novo провів технологічний 

практикум «Хмари без зайвих слів».  

 

19 листопада 2015 року Нокіа Солюшнз Енд 

Нетворкс семінар «Тенденції розвитку мереж 

рухомого зв’язку» 

 

20 жовтня 2015 року під час проведення виставки 

«Безпека» відбулася Конференція  Асоціації 

учасників ринку бездротових мереж передачі даних 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЙ,СЕМІНАРІВ та ін. 



 Розроблена концепція участі України у 

виставкових заходах CeBIT 
 

 Направлено листа до Кабінету Міністрів 

України про підтримку ініціативи ТПП 

України , щодо відновлення участі 

України в виставці CeBIT  
 

 Проведені попередні консультації з 

представниками бізнесу і 

організаторами заходу                                      



Проект  «Електронна торгова палата України» 
як одна з основних складових реформування 
ТПП в рамках програми «Стратегія 2020».  

 Спільно з компанією ВМС  
     Консалтинг проведені   
     консультації з спеціалістами  
     Департаменту комп'ютерних  
     Технологій ТПП. 
 
 Визначено координатора проекту  Андрієнка А.А., 

якого влаштовано на роботу в апарат ТПП. 
 
 Підготовлені пропозиції до концепції ЕТПП 


