
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗВІТУ 
про роботу Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації 
за 2021 рік
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Cуб’єкти ринку 
телекомунікацій

Структура реєстру операторів, провайдерів 
телекоммунікацій в розрізі послуг 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Cуб’єктів 
господарювання

4760
Юридичних осіб
1970

Операторів
2201

Провайдерів
2580

ФОП
2790

2 580
54%

2 201
46%

Провайдер Оператор

0,18 тис.
2,2%

0,54 тис.
6,5%

0,22 тис.
2,6%

0,81 тис.
9,8%

0,45 тис.
5,4%

0,81 тис.
9,8%

0,47 тис.   
5,7%

4,37 тис.
53,1%

надання  фіксованого місцевого 
телефонного зв'язку

Надання інших послуг

Надання користування каналів 
електрозв’язку у тому числі 
каналів пере...

Надання послуг безпроводного 
доступу до Інтернету споживачам 

Надання послуг доступу до 
інфраструктури телекомунікаційн.. 

Надання послуг технічного 
обслуговування і експлуатації 
телекому...

Надання послуг доступу до 
Інтернету операторам, 
провайдерам телекомунікацій в 
т.ч... 

Надання послуг проводного 
доступу до Інтернету споживачам 



Динаміка реєстрації суб’єктів господарювання в Реєстрі операторів, 
провайдерів телекоммунікацій

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
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Стан розвитку ринків 
послуг зв’язку

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні тенденції розвитку ринків 
телекомунікацій в 2021 році 
не зазнали значних змін у порівнянні 
з 2020 роком, а саме:
• розширення покриття території України 

телекомунікаційними мережами рухомого (мобільного) 
зв’язку четвертого покоління (4G) із застосуванням 
радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок 
IMT» в смугах радіочастот 90 МГц, 1800 МГц та 2600 МГц;

• збільшення кількості користувачів сучасних електронних 
сервісів в різних сферах цифрової економіки та цифрового 
суспільства (e-Gov, e-Health, е-освіта, е-демократія, 
е-Квиток, bank-ID, mobile-ID, Google Pay, Apple Pay тощо);

• зростання попиту споживачів на послуги міжмашинної 
взаємодії (machine-to-machine, M2M) та послуги Інтернету 
речей (Internet of Things, IoT), в тому числі в рамках 
реалізації програм побудови розумних міст;

• суттєве збільшення кількості активних користувачів послуг 
доступу до мережі Інтернет та зростання обсягів 
споживання Інтернет-трафіку;

• подальше скорочення кількості абонентів фіксованого 
телефонного зв’язку, що пов’язано з розширенням 
використання споживачами інших телекомунікаційних 
послуг, зокрема послуг рухомого (мобільного) зв’язку, 
доступу до Інтернет та передачі даних.

Структура доходів від надання 
послуг зв’язку за 2021 р., млн грн
Загальний обсяг - 87 742 млн грн

81 021   
92,3%

6 721   
7,7%

Від телекоммунікаційних послуг

Від послуг поштового зв’язку

66 422 73 688 81 021

2019 2020 2021

Динаміка доходів від надання 
телекомунікаційних послуг
за 2019-2021 рр., млн грн

Структура доходів від надання 
телекомунікаційних послуг за 
2021 рік, млн грн
Загальний обсяг - 81 021 млн грн

53 460
66,0%

15 807   
19,5%

Рухомий (мобільний) зв'язок

Фіксований доступ до мережі 
Інтернет

7 512
9,3%

4 242   
5,2%

Послуги з надання в користування 
каналів, об'єктів інфраструктури 
тощо

Фіксований телефонний зв'язок



Стан розвитку ринків 
послуг зв’язку
Фіксований телефонний зв’язок

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні тенденції до зниження 
попиту населення на послуги 
фіксованого телефонного зв’язку:

• широке розповсюдження послуг рухомого 
(мобільного) зв’язку;

• значна кількість випадків пошкодження кабельної 
інфраструктури телекомунікаційних мереж 
операторів фіксованого телефонного зв’язку, що у 
свою чергу, призводить до тривалої відсутності 
зв’язку у споживачів;

• бажання споживачів, які одночасно користуються 
послугами рухомого (мобільного) та фіксованого 
телефонного зв’язку, зменшити витрати на 
абонентну/пакетну плату шляхом відмови від однієї 
з послуг або навіть декількох;

• широке розповсюдження комп’ютерних програм та 
мобільних додатків, що дозволяють споживачам 
послуг доступу до Інтернету замінити традиційний 
фіксований телефонний зв’язок сервісами з 
передачі голосу та відео з використанням Інтернету 
(Skype, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Whats 
App, Telegram тощо).

Кiлькiсть абонентiв фiксованого 
телефонного зв’язку (фiксована 
телефонна лiнiя), тис. од.

2019 2020 2021

4 178 3 314 2 283 

4 485 
4 242 

Динаміка доходів від надання 
послуг фіксованого телефонного 
зв’язку за 2019-2021 рр., млн грн

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

4 606

Структура доходів від надання 
послуг фіксованого телефонного 
зв'язку у 2021 р., млн грн 
Загальний обсяг - 4 242 млн грн

1 940
45,7%

1 145   
27,0%

Місцевого телефонного зв’язку

Від надання інших послуг 
фіксованого телефоного зв’язку

575
13,6%

523   
12,3%

Міжміського телефонного зв’язку

Доходи від надання послуг 
пропуску трафіку

59   
1,4%

Міжнародного телефонного 
зв’язку



Стан розвитку ринків 
послуг зв’язку
Рухомий (мобільний) зв’язок

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні тенденції:

•  ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та                            
ТОВ «лайфселл» продовжували виконання заходів, 
спрямованих на розширення покриття території 
України мережами 4G у смугах радіочастот 900 МГц, 
1800 МГц та 2600 МГц.;

• покриття території України мережами 4G було значно 
розширене, що сприяло збільшенню кількості 
споживачів, які змогли отримувати послуги 
широкосмугового доступу до мережі Інтернет;

• впровадження операторами рухомого (мобільного) 
зв’язку технологічних інновацій, що дозволяють 
розширити перелік послуг, які надаються споживачам. 
Як наслідок, здійснюється впровадження приватних 
мереж LTE, розширюються мережі IoT, 
запроваджуються тестові зони 5G, що призводить до 
збільшення кількості споживачів таких послуг.

Структура доходів від надання послуг 
рухомого (мобільного) зв’язку, млн 
грн та їх частка у 2021 році 
Загальний обсяг - 53 460 млн грн

34 013
63,6%

8 054
15,1%

Послуг передачі даних, у т.ч. доступу до 
мережі інтернет

Послуг голосової телефонії, споживачам

5 513
10,3%

3 162
5,9%

Послуг пропуску трафіку

Послуг передачі sms-, mms-повідомлень, 
споживачам

1 516
2,8% Інші послуги (перенесення номерів, 

послуги міжнародного роумінгу та інші 
послуги)

1 202   
2,2% Послуг міжнародного роумінгу, 

споживачам

Динаміка доходів від надання 
послуг рухомого (мобільного) 
зв’язку за 2019-2021 рр., млн грн

41 868 46 943 53 460

2019 2020 2021

53 978 55 926

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Динаміка кількості активних
ідентифікаційних телекомунікаційних 
карток мережі рухомого (мобільного) 
зв’язку у 2019-2021 рр., тис. од.

54 843



Стан розвитку ринків 
послуг зв’язку
Рухомий (мобільний) зв’язок

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні тенденції:

• покриття території України мережами 4G було 
значно розширене, що сприяло збільшенню 
кількості споживачів, які змогли отримувати послуги 
широкосмугового доступу до мережі Інтернет 
стандарту 4G;

• збільшилась кількість операторів рухомого 
(мобільного) зв’язку, які започаткували надання 
телекомунікаційних послуг з використанням нового 
типу ідентифікаційних телекомунікаційних карток 
eSIM., продовжується процес поступового 
збільшення кількості споживачів послуг 
міжмашинної взаємодії (machine-to-machine, M2M) та 
послуг Інтернету речей (Internet of Things,), що 
сприяє подальшому розвитку мереж IoT.

Динаміка кількості активних 
ідентифікаційних 
телекомунікаційних карток мережі 
рухомого (мобільного) зв’язку, 
з яких було здійснено доступ 
до мережі Інтернет, тис. од.

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

34 689

14 601 19 436 25 574

35 524 37 871

Всього
(активних SIM,
USIM, R-UIM)

стандарту
4G

Динаміка кількості активних 
ідентифікаційних телекомуніка-
ційних карток мережі рухомого 
(мобільного) зв’язку за послугою 
М2М у 2019 - 2021 рр., тис. од.

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

2 596
2 939

3 697



Стан розвитку ринків 
послуг зв’язку
Послуги фіксованого доступу 
до інтернету

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні тенденції:

• підвищення рівня підключення закладів соціальної 
інфраструктури до фіксованого ШСД та створення 
державної платформи стану розвитку ШСД 
(broadband.gov.ua) (Розпорядження КМУ від 
08.09.2021 № 1069-р План заходів з розвитку 
широкосмугового доступу до Інтернету на 2021 – 
2022 роки);

• протягом 2021 року в Україні вперше підключено до 
швидкісного Інтернету близько 2,5 тисяч сіл, а це 
близько 820 тис. населення. Прокладено 18 тис. 
кілометрів оптичних мереж та підключено               
6288 соціальних закладів, серед яких 887 шкіл,        
541 дитячих садків, 1642 медичних закладів,           
1914 будинків культури, 832 бібліотек, за рахунок 
субвенціїй з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення доступності ШСД.

12 310
77,9%

2 092
13,2%

З використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с

Від інших послуг

1 061
6,7%

344   
2,2%

З доступу до  мережі Інтернет операторам, провайдерам телекомунікацій

З використанням технологій широкосмугового радіодоступу та технологій 
супутникового зв’язку

Доходи від надання послуг фіксованого доступу 
до мережі Інтернет у 2021 р., млн грн
Загальний обсяг доходів — 15 807 млн грн



Стан розвитку ринків 
послуг зв’язку
Послуги фіксованого доступу 
до інтернету

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні тенденції:

• підвищення рівня підключення закладів соціальної 
інфраструктури до фіксованого ШСД та створення 
державної платформи стану розвитку ШСД 
(broadband.gov.ua) (Розпорядження КМУ від 
08.09.2021 № 1069-р План заходів з розвитку 
широкосмугового доступу до Інтернету на 2021 – 
2022 роки);

• протягом 2021 року в Україні вперше підключено до 
швидкісного Інтернету близько 2,5 тисяч сіл, а це 
близько 820 тис. населення. Прокладено 18 тис. 
кілометрів оптичних мереж та підключено 6288 
соціальних закладів, серед яких 887 шкіл, 541 
дитячих садків, 1642 медичних закладів, 1914 
будинків культури, 832 бібліотек, за рахунок 
субвенціїй з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення доступності ШСД.

Розподіл ліній фіксованого 
Інтернет в розрізі швидкості 
доступу, тис. од

Від 30 мбіт/с до менше ніж 100 мбіт/с

Від 100 мбіт/с до менше ніж 1 гбіт/с

Від 2 мбіт/с до менше ніж 30 мбіт/с

1 гбіт/с і більше

Менше ніж 2 мбіт/с

4 517
59,7%

1 872
24,7% 1 024

13,5% 91
1,3%

62 
0,8%

Кількість ліній (точок) фіксованого 
доступу до мережі Інтернет
у 2019-2021, тис. од.

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

6 092
7 265

1 173 1 601 1 653

6 168 5 913

Міська
місцевість

Загалом

Сільська
місцевість

7 769 7 566



Нормативно-правові акти, 
підготовлені НКРЗІ у 2021 році

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

НКРЗІ розглянуто 237 законопроектів

НКРЗІ розглянуто 49 проектів НПА від державних органів влади

237
проектів
Законів
України

недоцільність прийняття законопроектів у зв’язку із 
зауваженнями до них концептуального характеру

затверджені висновки стосовно висловлення 
позиції щодо доцільності прийняття

не стосується повноважень НКРЗІ

2021

6

16

215

49
НПА

та
рішень

не погоджено та надано зауваження 
та/або пропозиції

погоджено із зауваженнями
та пропозиціями

погоджено без зауважень

2021

5

15

29



Нормативно-правові акти, 
підготовлені НКРЗІ у 2021 році

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

НКРЗІ було прийнято 
16 нормативно-правових актів

Внесено зміни до:

• Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів 
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку. 

Затверджено:

• Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр 
радіочастот;

• Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

• Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку.

Тарифне регулювання

Внесено зміни до:

• Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення 
державного нагляду у сфері телекомунікацій;

• Положення про якість телекомунікаційних послуг.

Удосконалення здійснення 
державного нагляду



Нормативно-правові акти, 
підготовлені НКРЗІ у 2021 році

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

НКРЗІ було прийнято 
16 нормативно-правових актів

Внесено зміни до:

• Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких 
потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою;

• Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання 
такими, що втратили чинність;

• до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів;

• Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг;

• Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо 
наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або 
випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу 
України. 

Затверджено:

• Інструкцію з діловодства за зверненням громадян

Інші



Міжнародне співробітництво 
та європейська інтеграція

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Пріоритетні напрямки:

Європейська 
інтеграція
•  Інтеграція України до ЄЦР 

ЄС та виконання Угоди 
про асоціацію

• Ініціатива ЄС              
«Східне партнерство» 

• Проекти технічної 
допомоги ЄС

Співпраця із 
секторальними 
міжнародними 
організаціями
• Міжнародний союз 

електрозв’язку (МСЕ)
• Європейська 

конференція 
адміністрацій зв’язку 
(СЕПТ)

• Всесвітній поштовий 
союз (ВПС)

Двостороннє 
співробітництво 
з регуляторних та 
економічних питань 
та вивчення 
іноземного досвіду



НКРЗІ (Україну) вже втретє обрано Головою EaPeReg 
(Мережа) у 2021 році

• Досягнуто суттєвого прогресу у виконання Угоди про асоціацію, 
що наближає Україну до отримання режиму внутрішнього ринку 
з ЄС у сфері електронних комунікацій;

 • Забезпечено керівництво EaPeReg і окрім іншого:

 - представлено EaPeReg у 3 заходах МСЕ, включаючи 21-й 
Глобальний симпозіум для регуляторів, включаючи і 
представлення відповідних внесків;

- напрацьовано ключові напрямки для поглибленої взаємодії з 
BEREC на усіх  рівнях та  започаткована практика регулярних 
двосторонніх зустрічей керівних органів EaPeReg та BEREС;

- представлено EaPeReg на  чотиристоронньому саміті 
BEREC-EMERG-EaPeReg-Regulatel, що був присвячений темі         
«Сonnectivity», розвитку регіонального співробітництва чотирьох 
мереж та обміну досвідом щодо ефективного регулювання галузі 
електронних комунікацій;

- укладено Меморандум про взаєморозуміння між EaPeReg та 
EMERG, який було підписано Головою НКРЗІ у якості Голови 
Мережі у рамках 18-го Пленарного засідання Мережі 
(організованого та проведеного НКРЗІ у м. Київ), та визначені 
ключові напрямки співробітництва між мережами на 2022 рік;

- напрацьовано нові регіональні ініціативи та вклад у нову 
концептуальну та фінансову рамку усієї ініціативи “Східне 
партнерство” на 2022-2025 роки;

Міжнародне співробітництво 
та європейська інтеграція

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основні досягнення:

• Завершальний етап узгодження проектів регіональних угод країн 
СхП: про роумінг (RRA) та про спектр (RSA);

• Спільно з експертами проекту EU4Digital розроблено 
методологію оцінки незалежності регуляторів електронних 
комунікацій (НРО) країн СхП;

• Успішно завершено дворічний проект Twinning «Посилення 
регуляторної спроможності НКРЗІ, у сфері доступу до ринку та 
системи моніторингу якості послуг», що дає змогу в подальшому 
впровадити  систему моніторингу показників якості 
телекомунікаційних послуг в режимі реального часу та 
забезпечити можливості для споживачів самостійно 
контролювати відповідні показники, а також доступ до ринку та 
його економічне регулювання для постачальників електронних 
комунікаційних послуг; 

• Запуск трирічного проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка 
цифрової політики України»;

• Досягнуто суттєвого прогресу, зокрема з питань торгівлі 
телекомунікаційними (електронними комунікаційними) послугами 
в рамках укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом 
України та Урядом Турецької Республіки; 

• Реалізовано ряд заходів у рамках проекту TAIEX:  «Процедури 
розподілу спектра: оптимізація використання частот та 
стимулювання конкуренції. Ефективне управління спектром для 
надання телекомунікаційних послуг», "Критична інфраструктура та 
кібербезпеки мереж 5G", "Універсальна послуга".



• імплементація та реалізація положень Закону України 
«Про електронні комунікації» та Закону України «Про 
національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру 
та надання послуг поштового зв’язку України»;

• забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією 
інтеграції України до ЄС, зокрема в частині імплементації 
Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації 
Україна-ЄС, а також участі у зовнішньополітичній ініціативі 
ЄС «Східне партнерство» з метою гармонізації 
законодавства та інтеграції України до Єдиного цифрового 
ринку ЄС;

• розробка та реалізація перспективного плану відбудови та 
розвитку електронних комунікаційних мереж та об’єктів 
поштового зв’язку на територіях, які постраждали 
внаслідок ведення бойових дій, в тому числі за рахунок 
міжнародної допомоги;

• участь у реалізації Плану заходів щодо підвищення якості 
послуг рухомого (мобільного) зв’язку, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
30.09.2020 № 1189-р з метою підвищення ефективності 
роботи щодо моніторингу якості телекомунікаційних 
послуг та вимірювання параметрів якості 
телекомунікаційних послуг;

Пріоритетні завдання НКЕК 
на 2022 рік

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

На 2022 рік визначено наступні пріоритетні завдання НКЕК:

• проведення аналізу та, за необхідності, заходів 
державного нагляду щодо виконання операторами 
рухомого (мобільного) зв’язку умов ліцензій при 
впровадженні технології 4G в діапазонах 900 МГц та       
1800 МГц;

• організація взаємодії з правоохоронними органами з 
метою встановлення та притягнення до відповідальності 
власників незаконно діючого радіообладнання або 
випромінювальних пристроїв, вжиття інших заходів, 
передбачених законом, у тому числі відносно власників 
(балансоутримувачів) споруд або земельних ділянок, на 
яких встановлені незаконно діючі засоби електронних 
комунікацій, радіообладнання;

• ліцензування нових діапазонів для стільникового зв’язку 
(зокрема, 2,1 ГГц, 2,3 ГГц та 2,6 ГГц) з метою подальшого 
забезпечення операторами належної якості послуг за 
існуючої динаміки зростання обсягу трафіку;

• запровадження умов користування ліцензованими і 
неліцензованими діапазонами радіочастот, впровадження 
критеріїв ефективності користування, а також подальша 
гармонізація використання радіочастотного спектра із ЄС;

• підтримка у проведенні інноваційної та дослідної 
діяльності у сфері користування радіочастотним спектром, 
сприяння використання отриманих результатів для 
впровадження нових технологій;

• виконання заходів щодо поетапного створення та 
розгортання загальнонаціональної постійно діючої 
Системи моніторингу якості послуг мобільного зв’язку та 
доступу до Інтернету;

• організаційне забезпечення заходів поетапного переходу 
мереж фіксованого зв’язку до процедури встановлення 
внутрішньозонових з’єднань з використанням 
семизначних зонових номерів для впровадження послуги 
перенесення номерів на мережах фіксованого зв’язку;

• запровадження ППН на мережах фіксованого зв’язку, що 
спрямоване на реалізацію законних прав споживачів на 
вільний вибір постачальника електронних комунікаційних 
послуг;

• розробка та впровадження елементів Електронної 
регуляторної платформи як автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи регуляторного органу 
відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про 
електронні комунікації»;

• запровадження моделі ефективного оператора для 
встановлення єдиної розрахункової такси за послуги 
термінації національного трафіка для мобільного та 
фіксованого голосового зв’язку.


