
З 01.01.2017 встановлено граничні розрахункові такси за послуги термінації  
вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційних  
мережах операторів з істотною ринковою перевагою у розмірі 0,10 €/хв. (Рішення НКРЗІ 
від 30.08.2016 № 456). 

Робоча група НКРЗІ в ІІ кварталі 2018 року розглянула результати  
запровадження регулювання розрахункових такс за послуги термінації вхідного  
міжнародного трафіку. 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

тенденція стрімкого зменшення обсягів вхідного міжнародного трафіку  
у 2014-2015 роках; 

збільшення диспропорції між ставками термінації міжнародного та  
національного трафіку, що є стимулом для порушення правил  
маршрутизації вхідного міжнародного трафіку (рефайлу). 

Моделювання ситуації в лінійній апроксимації вказувало на можливе  
зменшення загальних об’ємів вхідного міжнародного трафіку більш чим в 2 рази (64%) в 
перспективі трьох років, з відповідною втратою доходів операторів  
телекомунікацій. 

Динаміка загального обсягу вхідного міжнародного трафіку на 2017-2019 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: * за даними операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку ( ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ 
"Київстар", ТОВ "лайфселл", ПАТ "Укртелеком", ПрАТ "Фарлеп-Інвест", ПрАТ "ДАТАГРУП", ТОВ "Інтертелеком",  
ТОВ "Євротранстелеком".) 

Примітки: відсоток прогнозного зниження трафіку здійснено відповідно до останнього місяця 2016 року;. 

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ 

1. Зменшення темпів падіння обсягів вхідного міжнародного трафіку,  
зниження вартості дзвінків в Україну. 

2. Зменшення вартості послуг міжнародного роумінгу для абонентів  
національних операторів рухомого (мобільного) зв’язку (з огляду на перспективу безвізу 
з країнами ЕС). 

3. Зменшення економічної привабливості шахрайства при маршрутизації трафіку 
(рефайл).  

Щодо регулювання граничних розрахункових такс за 
послуги термінації вхідного міжнародного трафіку 



РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРАНИЧНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ТАКС: 

1. Вхідний міжнародний трафік  

Сповільнені темпи падіння обсягів вхідного міжнародного трафіку у  
операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного зв’язку, а саме:  
з 333,5 млн. хв. (16,37%) в 2016 році в порівнянні з попереднім роком до 194,3 млн. хв. 
(11,41%) в 2017 році.  

 

 

 

 

 

 
 

 

апроксимація динаміки вхідного міжнародного трафіку при відсутності регулювання 
фактичний тренд динаміки вхідного міжнародного трафіку  

Джерело: за даними операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку ( ПрАТ "ВФ Україна",  
ПрАТ "Київстар", ТОВ "лайфселл", ПАТ "Укртелеком", ПрАТ "Фарлеп-Інвест", ПрАТ "ДАТАГРУП", ТОВ "Інтертелеком",  
ТОВ "Євротранстелеком".) 

Створено підґрунтя для зниження операторами телекомунікацій вартості дзвінків в 
Україну, в тому числі країн-членів ЄС. 

Наприклад: оператори Польщі знизили відповідні тарифи в 10 разів! 

Рекламні пропозиції операторів телекомунікацій Польщі на початку 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:      http://tvoemisto.tv/news/dzvinky_z_polshchi_v_ukrainu_stanut_v_10_raziv_deshevshymy_84003.html         

http://www.heyah.pl/oferta-karta-ukr 

 

http://tvoemisto.tv/news/dzvinky_z_polshchi_v_ukrainu_stanut_v_10_raziv_deshevshymy_84003.html
http://www.heyah.pl/oferta-karta-ukr


2. Вартість роумінгу  

С т в о р е н і  у м о в и  д л я  
з н и ж е н н я  о п е р а т о р а м и  
т е л е к о м у н і к а ц і й  
рухомого (мобільного) зв’язку 
роздрібних цін на послуги у  
міжнародному роумінгу, що  
надаються споживачам України.  

3. Зменшення економічної привабливості шахрайства при маршрутизації трафіку  

Зменшена диспропорція між ставками термінації міжнародного та  національного  
трафіку, відповідно зменшена економічна вигода від рефайлу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Джерело: за даними операторів телекомунікацій   

     При надходженні інформації від споживачів телекомунікаційних послуг про  
випадки виявлення ознак підміни номера, НКРЗІ вживатиме відповідні заходи  
стосовно здійснення контролю  за дотриманням операторами телекомунікацій порядку  
маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах. 

4. Вплив регулювання на доходи галузі 

У 2017 році доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 51,1 млрд. 
грн*** і зросли у порівнянні з попереднім роком на 2,3 млрд. грн. При цьому зросли 
доходи, операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного 
зв’язку:  ПрАТ «Київстар» на 1,6 млрд. грн, ПрАТ «ВФ України» на 0,8 млрд. грн. та 
ТОВ «лайфселл» на 0,04 млрд. грн.****, натомість у операторів телекомунікацій,  
таких як ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «ДАТАГРУП» та  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест», доходи зменшились, за рахунок зниження попиту на  
послуги фіксованого телефонного зв’язку. 

За рахунок впровадження регулювання, зменшена частка доходів від  
термінації вхідного міжнародного трафіку в загальному обсязі доходів операторів  
телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку. 

 

 

 

Послуга 15.06.2016 26.07.2017 15.05.2018** 

Дзвінки грн/хв 9,55 2,00-2,50 2,00-2,50 

Інтернет грн/Мб 2,65- 15,99 0,3-0,35 0,30-0,40 

СМС грн/шт. 4,14 1,00-1,33 1,00-1,33 
Джерело: **за даними веб-сайтів операторів рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ Київстар, 

ПрАТ ВФ Україна,  ТОВ “лайфселл» за напрямками трьох країн Європи: Польщі, Німеччини 
та Італії 

https://veon.com/PageFiles/10917/VEON%20Q4%202017_Earnings%20Release_FINAL.pdf
http://www.mts.ua/data/files/2018/05/31/Financial%20results%202015-2017.pdf
https://www.lifecell.ua/uploads/filelibrary/public/press_releases/uk-lifecell-Q4_t5Fg1ph.pdf


Динаміка частки доходів від надання послуг термінації вхідного міжнародного трафіку  
в загальному обсязі доходів операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного зв’язку*. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Джерело: * за даними операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку ( ПрАТ "ВФ Україна", 
ПрАТ "Київстар", ТОВ "лайфселл", ПАТ "Укртелеком", ПрАТ "Фарлеп-Інвест", ТОВ "Інтертелеком", ПрАТ "ДАТАГРУП", 
ТОВ "Євротранстелеком".) 
***за даними Державної служби статистики України, без ПДВ 
****за даними публічно представленими операторами телекомунікацій 

Послуги термінації трафіка не є конкурентними, так як абонент не має впливу на її 
вартість (для нього вхідний дзвінок є безкоштовним), а вартість послуги  
встановлює виключно оператор телекомунікацій в рамках діючих регуляторних вимог. 
Тому, зменшення частки доходів від послуг термінації трафіку та збільшення частки 
доходів від конкурентних послуг свідчить про поліпшення «якості» доходів галузі  
телекомунікацій. 

5. Висновок  

За результатами аналізу впливу застосування Граничних розрахункових такс за 
послуги пропуску трафіку, робоча група дійшла висновку про задовільні  
результати даної регуляторної ініціативи, прийнято рішення продовжити  
моніторинг стану ринку та розглянути можливість подальшого зниження  
граничних тарифів на термінацію міжнародного трафіку. 

 

 

 

 

 

Всього: 36,78 млрд. грн. Всього: 41,83 млрд. грн 


