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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Порівняння розробленого проекту Порядку надання операторами, 
провайдерами телекомунікацій звітності та інформації з діючим

Положенням про звітність на ринку телекомунікацій

Сфера застосування:

1. Дія Положення поширюється на всіх операторів та провайдерів телекомунікацій, 
але форми звітності надають лише оператори телекомунікацій за видами їх діяльності
відповідно до отриманих ліцензій.
2. Форми звітності 1-ФМ, 2-ФГ, 3-ФН, 4-МЗ та 5-КТ не містять інформацію про
фінансово-економічні показники діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій.
3. Наявна у формах інформація не має широкого застосування.

На цей час діє:

Положення про звітність на ринку телекомунікацій
Рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189
Мін‘юст України 22.01.2009 за № 59/16075

Форми звітності та інструкцій щодо їх заповнення
Рішення НКРЗ від 25.12.2008 № 1283 
Мін’юст України 22.01.2009 за № 60/16076.
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Порівняння розробленого проекту Порядку надання операторами, 
провайдерами телекомунікацій звітності та інформації з діючим

Положенням про звітність на ринку телекомунікацій

Основні особливості:

1.Відповідає вимогам Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони. При розробці проекту Порядку враховані
директивні та рекомендаційні документи Європейського Союзу в
частині, що не суперечить законодавству України.
2. Дія поширюється на всіх операторів, провайдерів
телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, 
провайдерів телекомунікацій. 

Проект Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій
звітності та інформації, схвалений рішенням НКРЗІ від 21.04.15 № 221

3. Передбачає надання операторами, провайдерами
телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі
такої, що містить фінансово-економічні та кількісні
показники їх діяльності, у визначених строках обсягах та
формах.
4. Форма звітності №1-К містить показники послуг доступу
до Інтернет та ШПД.
5. Проектом Порядку передбачається розміщення
результатів аналізу наданої операторами, провайдерами
телекомунікацій звітності та інформації на офіційному
веб-сайті НКРЗІ.
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Стан розробки проекту
Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності
1. Після завершення процедури громадського обговорення, проект Порядку надання звітності було
схвалено рішенням НКРЗІ від 21.04.15 № 221 та листом НКРЗІ від 24.04.2015 № 02-2320/121 направлено
на розгляд та погодження до заінтересованих державних органів: Антимонопольного комітету України, 
Державної регуляторної служби України та Державної служби статистики України. 

2. Антимонопольним комітетом України погоджено проект рішення НКРЗІ без зауважень. 

3. В той же час, до Державної регуляторної служби України та Державної служби статистики України від
ПАТ «Укртелеком» та Українського союзу промисловців і підприємців були направлені пропозиції та
зауваження до проекту рішення, зокрема:
- «виключити з проекту Порядку поняття «інформація» та «запит» у зв язку з тим, що вже діє низка
нормативно-правових актів НКРЗІ, які визначають надання операторами, провайдерами
телекомунікацій інформації стосовно різних аспектів своєї діяльності у сфері телекомунікацій ;

- скасувати деталізацію показників обсягів доходів операторів, провайдерів телекомунікацій за видами
та підвидами послуг у квартальній формі звітності № 1, що передбачає запровадження НКРЗІ ведення
додаткового розподільного обліку доходів операторами, провайдерами телекомунікацій; 

- обмежити види звітності виключно річною звітністю, виключив квартальну;
- виключити з проекту Порядку термін «активна ідентифікаційна телекомунікаційна картка».

4.НКРЗІ були надані повні обґрунтовані пояснення до зауважень Державної регуляторної служби України
та запропоновано проведення спільної наради за участю представників НКРЗІ, Української Асоціації
операторів зв’язку «Телас», Інтернет Асоціації України, УСПП. 

5. Державною регуляторною службою України підкреслено, що для позитивного вирішення питання щодо
погодження проекту Порядку необхідно письмове підтвердження заінтересованості учасників ринку
телекомунікацій у запровадженні зазначеного нормативного акту. 



ДякуюДякую заза увагуувагу!!
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