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доступу суб'єктів господарювання на
ринок, розширення повноважень Комісії у
разі аналізу та визначення ринків телеко-
мунікаційних послуг і операторів телекому-
нікацій з істотною ринковою перевагою.

Однією з ключових подій 2011 року є
формування системного підходу Держави
до організації діяльності регуляторів. Так,
відповідно до Закону України «Про телеко-
мунікації», Президент України своїми
указами від 23.11.2011 № 1065/2011,
1067/2011 ліквідував Національну комісію з
питань регулювання зв’язку України та утво-
рив Національну комісію, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері зв'язку та інфор-
матизації як державний колегіальний орган,
підпорядкований Президентові України та
підзвітний Верховній Раді України. Завдяки
розширенню повноважень Комісія забезпе-
чуватиме системність, комплексність і
узгодженість розвитку сфери зв’язку та
інформатизації, прискорену розбудову
інформаційного суспільства в державі, що є
вимогою нового часу й сучасного життя. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що транс-
формаційні зміни, які відбуваються у галузі
зв’язку, позитивним чином впливають на
становлення в Україні громадянського сус-
пільства, утвердження демократичних цін-
ностей, всебічного розвитку національної
економіки. З урахуванням потреб спожива-
чів регуляторна діяльність у визначених
сферах і надалі сприятиме підвищенню
інвестиційної привабливості, забезпеченню
впровадження перспективних інформацій-
но-комунікаційних технологій.

Представляю вашій увазі звіт Національ -
ної комісії з питань регулювання зв’язку
України за 2011 рік.

З повагою,
Голова ліквідаційної комісії 

НКРЗ України
Петро Яцук

2 • НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

В п р о в а д ж е н н я
сучасних перспектив-
них технологій у сфері
телекомунікацій має
ключове значення для
стрімкого інноваційно-
го розвитку економіки
та інформаційного сус-
пільства, поліпшення

умов життя людей, забезпечення їм вищих
соціальних гарантій.

Комунікаційна галузь у 2011 році демон-
струвала зростання в основних сегментах.
Реалізація послуг зв’язку досягла 
50,3 млрд грн. Це на 6,0 % більше, ніж у
минулому році. Обсяги доходів від надання
послуг зв’язку населенню сягнули майже
37 % від загального обсягу послуг зв’язку,
або 18,4 млрд грн, що на 434 млн грн біль-
ше, ніж у 2010 році.

Саме над створенням сприятливих умов,
які відповідали б сучасним потребам сус-
пільства у телекомунікаціях, і працював
минулого року національний регулятор
галузі зв’язку – Національна комісія з
питань регулювання зв’язку України. 

Протягом усіх років існування головним у
діяльності НКРЗ залишалось дотримання
принципів відкритості та прозорості роботи.
Це досягалося завдяки оприлюдненню всіх
прийнятих регуляторних рішень, проектів роз-
роблених Комісією нормативних актів, підтри-
манню постійного зв'язку з учасниками ринку
– постачальниками і споживачами послуг. 

Законодавче підґрунтя, закріплене змі-
нами до Законів України «Про телекомуні-
кації», «Про радіочастотний ресурс
України», «Про поштовий зв'язок» та інши-
ми актами, дозволить поліпшити конкурен-
тне середовище галузі, насамперед завдя-
ки встановленню справедливих і прозорих
умов взаємодії операторів. Прогресу галу-
зі сприятиме усунення бар'єрів під час

ШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ!   
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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА
ОСНОВНІ РІШЕННЯ КОМІСІЇ, ЯКІ

ВПЛИНУЛИ НА РИНОК

Відповідно до Плану діяльності з підго-
товки проектів регуляторних актів,
затвердженого рішенням НКРЗ № 180 від
21.04.2011, у 2011 році НКРЗ здійснювала
розроблення  нормативно-правових актів з
питань регулювання у галузі зв’язку, які
мають важливий регуляторний вплив у
сфері телекомунікацій, надання послуг
поштового зв’язку та користування радіо-
частотним ресурсом України. 

Найактуальніше значення мали наступні
нормативно-правові акти, що врегульовують
діяльність суб’єктів ринку телекомунікацій:

визначення ринків телекомуніка-
ційних послуг, здійснення їхнього
аналізу та визначення операторів
з істотною ринковою перевагою
З набранням у січні 2011 року чинності

Закону України від 02.12.2010  № 2751-VI
«Про внесення змін до Закону України
«Про телекомунікації» (щодо ринку телеко-
мунікаційних послуг пропуску трафіка)
(далі – Закон) НКРЗ отримала повнова-
ження визначати ринки телекомунікацій-
них послуг, здійснювати їхній аналіз та
визначати операторів з істотною ринковою
перевагою у затвердженому нею порядку. 

Прийняті за цими напрямками рішення
НКРЗ забезпечили створення рівних, про-
зорих умов діяльності для усіх учасників
ринку телекомунікаційних послуг, розви-
ток ефективної конкуренції шляхом реалі-
зації повноважень НКРЗ в частині визна-
чення операторів з істотною ринковою
перевагою,  накладання на них, у разі
необхідності, відповідних регуляторних
зобов’язань, зокрема дотримання вста-
новлених Комісією розрахункових такс за
послуги термінації трафіка.

розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Правил надання та
отримання телекомунікаційних
послуг» (нова редакція)
Розроблений у НКРЗ за участю учасни-

ків ринку телекомунікацій проект постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг» (нова редак-
ція) погоджено всіма зацікавленими цен-
тральними органами виконавчої влади та
надано для розгляду і прийняття до
Кабінету Міністрів України.

видання нормативно-правового
акта «Порядок реєстрації абонен-
тів, які отримують телекомуніка-
ційні послуги без укладення
договору в письмовій формі» 
Зазначений нормативний документ

затверджено рішенням НКРЗ від
11.08.2011 № 393 та зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 05.09.2011 за
№ 1046/19784. Цей Порядок визначає, що
абонент, який отримує телекомунікаційні
послуги без укладення договору в письмо-
вій формі, може зареєструватися в опера-
тора, надавши йому персональні дані від-
повідно до Закону України «Про телекому-
нікації» в порядку, встановленому НКРЗ. 

Введення у дію цього документа дозво-
лить забезпечити прозорий механізм реа-
лізації процедури реєстрації абонентів, які
отримують телекомунікаційні послуги без
укладення договору в письмовій формі;
захистити  права споживачів та підвищити
рівень якості їхнього обслуговування; під-
вищити рівень конкуренції на ринку теле-
комунікацій; гармонізувати законодавство
України у сфері телекомунікацій із законо-
давством ЄС в частині гарантування або-
ненту можливості збереження номера.



видання нормативно-правового
акта «Порядок надання послуги
національного роумінгу»
Зазначений нормативний документ

затверджено рішенням НКРЗ від
25.08.2011 № 429 та зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 13.09.2011
за № 1077/19815. Цим Порядком визна-
чено умови надання послуги національ-
ного роумінгу; обов’язки операторів
телекомунікацій під час надання послуги
національного роумінгу кінцевим спожи-
вачам; порядок проведення НКРЗ досу-
дового врегулювання спорів між опера-
торами телекомунікацій з питань надан-
ня послуги національного роумінгу. Дія
Порядку поширюється на операторів
телекомунікацій, що надають телекому-
нікаційні послуги рухомого (мобільного)
зв’язку та споживачів телекомунікацій-
них послуг.

Крім того, Порядком передбачено
введення зобов’язання для операторів
повідомляти НКРЗ про укладення та
припинення дії договорів з роумінг-пар-
тнерами в місячний термін після їхнього
укладання.

З набранням чинності Порядку впро-
ваджено прозорий механізм реалізації
послуг національного роумінгу як для
операторів, так і споживачів цих послуг;
створено умови для забезпечення мак-
симального задоволення попиту спожи-
вачів на телекомунікаційні послуги; під-
вищення рівня конкуренції на ринку
телекомунікацій.

ЗВІТ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ НКРЗ ТА СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ ЗА 2011 РІК
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тарифне регулювання загально-
доступних телекомунікаційних
послуг 
У межах визначених законодавством

повноважень НКРЗ прийнято рішення від
08.04.2011 № 157 «Про затвердження
Граничних тарифів на загальнодоступні
телекомунікаційні послуги», зареєстрова-
не у Міністерстві юстиції України
21.04.2011 за № 497/19235.

Нові Граничні тарифи розроблено відпо-
відно до Порядку регулювання тарифів на
загальнодоступні телекомунікаційні послу-
ги, затвердженого рішенням НКРЗ від
02.04.2009 № 1438, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 22.04.2009 за
№ 363/16379, нормами якого запровад-
жено єдині засади формування тарифів на
загальнодоступні телекомунікаційні послу-
ги для всіх операторів телекомунікацій.

Введення в дію нових тарифів на загаль-
нодоступні телекомунікаційні послуги,
наближених до рівня собівартості, забезпе-
чило зменшення збитковості зазначених
послуг, що сприятиме поліпшенню фінансо-
во-економічного стану операторів телеко-
мунікацій і, у свою чергу, збільшить можли-
вості для формування інвестиційних ресур-
сів на розвиток, технічне переоснащення та
реконструкцію телекомунікаційних мереж.

Слід зазначити, що НКРЗ рішенням від
08.04.2011 № 156, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.04.2011 за
№ 496/19234, затвердила Зміни до
Порядку регулювання тарифів на загально-
доступні телекомунікаційні послуги, якими
передбачено нові норми визначення тари-
фів на підключення телефонного апарата
(установлення телефону), на абонентну
плату за користування телефонним апара-
том залежно від способу підключення.

тарифне регулювання 
універсальних послуг 
поштового зв’язку
З урахуванням сучасної економічної

ситуації вирішено питання перегляду
тарифів на універсальні послуги поштово-
го зв’язку на 2011–2012 роки.



Відповідно до Закону України «Про
телекомунікації» Президент України свої-
ми указами від 23.11.2011 № 1065/2011,
1067/2011 ліквідував Національну комісію
з питань регулювання зв’язку України та
утворив Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації (далі – НКРЗІ), як держав-
ний колегіальний орган, підпорядкований
Президенту України й підзвітний
Верховній Раді України. 

НКРЗІ є органом державного регулю-
вання у сфері телекомунікацій, інформа-
тизації, користування радіочастотним
ресурсом та надання послуг поштового
зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійс-
нює повноваження органу ліцензування,
дозвільного органу, регуляторного органу
й органу державного нагляду (контролю).

Завдяки розширенню повноважень
НКРЗІ додатково забезпечуватиме сис-
темність, комплексність та узгодженість
розвитку сфери інформатизації.

приватизація ВАТ «Укртелеком»
Однією з вагомих подій 2011 року у сфері

телекомунікацій слід вважати продаж націо-
нального оператора «Укртелеком» (ВАТ змі-
нено на ПАТ) – найбільшого підприємства з
надання послуг фіксованого телефонного
зв’язку, австрійському фонду «ЕПІК». 

З огляду на значне позиціонування
національного оператора «Укртелеком» на
ринку місцевої телефонії, міжміського та
міжнародного телефонного зв’язку його
приватизація має сприяти підвищенню
ефективності діяльності підприємства,
залученню інвестицій у розвиток його
інформаційно-комунікаційної інфраструк-
тури, розширенню спектру послуг, підви-
щенню доступності та якості соціально
значущих телекомунікаційних послуг для
всіх верств населення.

проведення аналізу ринків послуг
термінації трафіка на мережах фіксовано-
го і рухомого (мобільного) зв’язку та
визначення операторів з істотною ринко-
вою перевагою на цих ринках.
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Рішенням від 06.10.2011 № 540 затвер-
джено Зміни до Граничних тарифів на уні-
версальні послуги поштового зв’язку, які у
встановленому законодавством порядку
зареєстровані Міністерством юстиції
України 12.10.2011 № 1178/19916 та вве-
дені в дію з 20.10.2011. Зміни до тарифів
розроблено з урахуванням планової собі-
вартості універсальних послуг поштового
зв’язку, визначеної відповідно до плано-
вих обсягів надання послуг та економічно
обґрунтованих планових витрат, з ураху-
ванням отримання прибутку.

Збільшення тарифів на універсальні
поштові послуги зв’язку передбачено про-
вести у два етапи: з 20.10.2011 та з
01.01.2012.

Введення Змін до Граничних тарифів
забезпечило збільшення доходів УДППЗ
«Укрпошта» від надання послуг поштового
зв’язку та дало можливість досягти
поставлених цілей щодо підвищення заро-
бітної плати виробничому персоналу під-
приємства, в першу чергу сільським листо-
ношам, операторам поштових відділень,
та забезпечило умови для надання гаран-
тованих державою універсальних послуг
поштового зв’язку.

ОСНОВНІ ПОДІЇ РОКУ

розширення повноважень
Національної комісії
Значним внеском у розвиток законодав-

чого забезпечення галузі зв’язку та інформа-
тизації було прийняття Верховною Радою
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо національ-
них комісій, що здійснюють державне регу-
лювання природних монополій, у сфері
зв'язку та інформатизації, ринків цінних папе-
рів і фінансових послуг» від 7 липня 2011 р. №
3610-VI. Цим Законом визначено уніфіковані
єдині вимоги до регулювання порядку фор-
мування й діяльності національних комісій,
що здійснюють державне регулювання у від-
повідній сфері, зокрема встановлення стату-
су, кількісного складу та загального порядку
призначення членів комісії.



ІКТ, отримали об'єктивний аналіз тенденцій
розбудови телекомунікацій країн СНД і
Східної Європи та ексклюзивну експертну
оцінку ситуації на ринку телекомунікацій
безпосередньо від керівників галузі.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІСІЇ

Відповідно до Законів України «Про
телекомунікації», «Про поштовий зв'язок»,
«Про радіочастотний ресурс України» та
інших актів законодавства Комісія здійс-
нювала свої повноваження шляхом при-
йняття рішень на засіданнях, які проводи-
лись, як правило, щотижня.

За 2011 рік Комісією проведено 46 засі-
дань, на яких прийнято 699 рішень, а саме:

- щодо питань ліцензування – 146;
- щодо розподілу номерного ресурсу

– 54;
- щодо визначення можливості засто-

сування РЕЗ на території України та
щодо погодження застосування на
території України деяких РЕЗ – 37; 

- щодо ведення Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій – 46;

- щодо розгляду проектів Законів
України – 49; 

- щодо розгляду та погодження про-
ектів постанов і розпоряджень
Кабінету Міністрів України – 43; 

- щодо розгляду й погодження нор-
мативно-правових актів, направле-
них до НКРЗ на погодження іншими
центральними органами виконавчої
влади – 17; 

- шодо розгляду нормативно-право-
вих актів, розроблених НКРЗ, ДІЗ та
УДЦР – 55; 

- про діяльність Державного підпри-
ємства «Український державний
центр радіочастот» – 13;

- про діяльність Державної інспекції
зв’язку – 97;

- про проведення позапланових пере-
вірок операторів телекомунікацій – 34;

- затвердження Каталогу пропозицій
щодо взаємоз’єднання телекомуні-
каційних мереж – 11;

- інші – 97. 
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розмежування повноважень між
органом регулювання у сфері телекомуніка-
цій та Антимоно польним комітетом щодо
проведення досліджень ринків. З цією
метою НКРЗ за результатами проведених
нарад з представниками органів виконавчої
влади й суб’єктів господарювання розроб-
лено проект Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про телекомуніка-
ції» щодо визначення та аналізу відповідних
ринків послуг галузі електронних комуніка-
цій, які є потенційним предметом очікувано-
го регулювання і створення ефективних
механізмів впливу на розвиток ринків.

доведення частки легально вве-
зених терміналів на ринок України до
95–97 %, проти 5–8 % у 2008 році завдяки
налагодженню плідної співпраці з
Державною митною службою України. Два
виробники мобільних телефонів (Samsung
та LG) перейшли на прямі поставки
мобільних телефонів в Україну, як це здійс-
нюється в Європі.

реалізація навчального проекту
Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР) щодо регулювання у
сфері електронного зв’язку. Протягом
квітня–жовтня 2011 року в рамках проекту
групою експертів з Великобританії,
Фінляндії, Ірландії, Канади та Швеції про-
ведено 8 навчальних модулів, за темати-
кою визначення й аналізу телекомуніка-
ційних ринків, регулювання взаємоз’єд-
нання, доступу та спільного використання
інфраструктури, управління обмеженими
ресурсами і захисту прав та інтересів спо-
живачів, а також ефективного регулювання.

Головним підсумком навчального про-
екту є використання отриманих знань у
практичній діяльності.

проведення міжнародного Форуму
«Перспективи розвитку ІКТ в регіоні СНД і
Східної Європи». Форум проводився в рам-
ках 45-го ювілейного засідання Ради глав
адміністрацій зв'язку Регіональної спів-
дружності в галузі зв'язку (РСЗ). Учасники
обмінялися практичним досвідом розвитку



1.1. ДИНАМІКА ДОХОДІВ

У 2011 році доходи від реалізації
послуг зв’язку сягнули 50,3 млрд грн, що
на 6,0 % більше у порівнянні з минулим
роком, у тому числі доходи від надання
послуг населенню збільшились на 2,3 % і
становлять 18,4 млрд грн (див. рис. 1.1).

За 2011 рік доходи від надання телеко-
мунікаційних послуг, питома вага яких в
загальному обсязі доходів галузі зв’язку
становить 92 %, збільшилися на 6,0 % і
становлять 46,2 млрд грн.
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Основними сегментами на телекомуні-
каційному ринку залишаються мобіль-
ний, фіксований та широкосмуговий
(комп’ютерний) зв'язок, спільна частка
яких в загальних доходах від надання
телекомунікаційних послуг за підсумками
2011 року сягнула 94,6 %. 

1.2. РОЗПОДІЛ ОБСЯГІВ ДОХОДІВ

Лідером за обсягами доходів від
надання телекомунікаційних послуг
протягом останніх років є мобільний
зв'язок, питома вага якого в загальному
обсязі телекомунікаційних послуг у
2011 році становила 67,1 % (див. рис.
1.2).

Обсяги доходів від надання послуг
місцевого телефонного зв’язку в струк-
турі телекомунікаційних послуг у
2010–2011 рр. становили 9,7 %.

Обсяги доходів від надання послуг
широкосмугового (комп’ютерного)
зв'язку у 2011 році збільшилась на
510,9 млн грн, питома вага їх становила
10,2 %.

Зменшились обсяги доходів від
надання послуг фіксованого міжнарод-
ного – на 0,1 млрд грн та міжміського

Рис. 1.1. Динаміка доходів від надання послуг зв’язку
за 2006–2011 рр., млрд грн

Рис. 1.2. Розподіл обсягів доходів за сегментами телекомунікаційних послуг у 2010 і 2011 рр. (млрд грн, питома вага, %)



- збільшення доходів операторів
мобільного зв’язку відбулося не за
рахунок послуг голосової телефо-
нії, а обумовлено збільшенням
обсягів надання послуг ШСД,
додаткових сервісів та послуг;

- зменшення доходів від надання
послуг фіксованого міжміського та
міжнародного зв’язку за рахунок
зниження обсягів споживання,
через заміщення послугами
мобільного зв’язку й дзвінкам
через мережу Інтернет;

- розширення операторами та про-
вайдерами телекомунікацій своєї
абонентської бази шляхом ство-
рення різноманітних привабливих
пакетів послуг і тарифних планів.
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телефонного зв’язку – на 0,4 млрд грн,
питома вага яких відповідно становить
1,2 % та 2,3 % в загальному обсязі дохо-
дів сфери телекомунікацій.

1.3. ДИНАМІКА ДОХОДІВ 
ЗА РІЗНИМИ ВИДАМИ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Аналіз стану ринку телекомунікацій у
2011 році показує такі результати:

- зростання кількості споживачів на
ринку широкосмугового доступу
до мережі Інтернет на 25,9 %, що
обумовлено підвищенням актив-
ності операторів на ринку ШСД та
впровадженням новітніх теле -
комуні ка ційних технологій;

Рис. 1.3. Динаміка послуг у загальному обсязі доходів ринку телекомунікацій за 2010 і 2011 рр., млн грн



2.1. ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОР-
НИХ АКТІВ У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

Нормативно-правова база державного
регулювання в галузі зв’язку складається
з Законів України «Про телекомунікації»,
«Про поштовий зв'язок», «Про радіочас-
тотний ресурс України» та підзаконних
нормативно-правових актів.

Для забезпечення виконання своїх
функцій відповідно до законодавства і
Концепції розвитку телекомунікацій
Національна комісія з питань регулюван-
ня зв’язку України у 2011 році здійснюва-
ла розроблення регуляторних актів з
питань регулювання у галузі зв’язку від-
повідно до Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів, затвердже -
ного рішенням НКРЗ № 180 від
21.04.2011.

У 2011 році Комісією розроблено пере-
лік платних адміністративних послуг, які
надаються Національною комісією з
питань регулювання зв'язку та держав-
ним підприємством «Український дер-
жавний центр радіочастот», затвердже-
ний розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23.05.2011 № 668-р.

Крім того, прийнято й зареєстровано в
Міністерстві юстиції України наступні
нормативно-правові акти, які мають важ-
ливий регуляторний вплив у сфері теле-
комунікацій та користування радіочастот-
ним ресурсом України:

рішення НКРЗ від 11.08.2011 № 393
«Про затвердження Порядку реєстрації
абонентів, які отримують телекомуніка-
ційні послуги без укладення договору в
письмовій формі», зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 05.09.2011
за № 1046/19784;

рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 429

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ • 9

«Про затвердження Порядку надання
послуги національного роумінгу», заре-
єстровано в Міністерстві юстиції України
13.09.2011 за № 1077/19815;

рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 444
«Про затвердження Порядку аналізу рин-
ків послуг пропуску трафіка та визначен-
ня операторів телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою»;

рішення НКРЗ від 01.12.2011 № 689
«Про затвердження Положення про
надання іноземним користувачам дозво-
лів на ввезення та експлуатацію радіо-
електронних засобів на період проведен-
ня Євро-2012»;

рішення НКРЗ від 01.12.2011 № 687
«Про затвердження Розрахункових такс
за послуги пропуску трафіка до телеко-
мунікаційних мереж операторів телеко-
мунікацій з істотною ринковою перева-
гою на ринках послуг пропуску трафіка».

З метою вдосконалення законодавства
в галузі зв’язку, створення умов для задо-
волення попиту споживачів на сучасні та
якісні телекомунікаційні послуги, приве-
дення законодавства України у сфері
телекомунікацій у відповідність до законо-
давства Європейського Союзу розробле-
но проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо регулювання в галузі зв’язку».

Проектом передбачено внесення змін
до Закону України «Про телекомунікації»
стосовно:

закріплення за НКРЗ повноважень
щодо встановлення порядків:

- розподілу, обліку, вилучення
номерного ресурсу;

- надання послуг із перенесення
абонентських номерів;

- надання послуг національного роу-
мінгу;



ного нагляду в галузі поштового зв’язку).
Даний законопроект розроблено з

метою виконання вимог частини четвер-
тої прикінцевих положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо національних
комісій, що здійснюють державне регу-
лювання природних монополій, у сфері
зв'язку й інформатизації, ринків цінних
паперів та фінансових послуг». 

Цілями даного законопроекту є: 
- приведення у відповідність до

Законів України «Про телекомуніка-
ції» та «Про радіочастотний ресурс
України» норми Закону України
«Про поштовий зв'язок» щодо
здійснення державного нагляду в
галузі поштового зв’язку;

- надання ЦОВЗ повноваження щодо
визначення переліку показників
якості послуг поштового зв’язку та
встановлення їхнього рівня;

- визначення у Законі порядку вклю-
чення суб’єктів господарювання до
реєстру операторів поштового
зв’язку.

2.2. РЕЄСТРАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до частини першої статті 42
Закону України «Про телекомунікації»
НКРЗ здійснює реєстрацію суб’єктів гос-
подарювання у сфері телекомунікацій,
веде Реєстр операторів, провайдерів
телекомунікацій. 

Протягом 2011 року до Реєстру опера-
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- оприлюднення операторами, про-
вайдерами телекомунікацій інфор-
мації щодо якості телекомунікацій-
них послуг;

встановлення вичерпного переліку під-
став для відмови у видачі, переофор-
мленні, продовжені терміну дії, анулю-
ванні та видачі дублікату дозволу на вико-
ристання номерного ресурсу;

встановлення адміністративно-госпо-
дарської відповідальності операторів,
провайдерів телекомунікацій у вигляді
штрафів за порушення законодавства
про телекомунікації.

Крім того, на виконання пункту 53
Плану заходів щодо реалізації у 2011 році
Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17.08.2011 № 790-р, та з ура-
хуванням світового досвіду НКРЗ роз-
роблено проект Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про теле-
комунікації» щодо визначення й аналізу
відповідних ринків послуг галузі елек-
тронних комунікацій, які є потенційним
предметом очікуваного регулювання та
створення ефективних механізмів».

Метою внесення змін до чинної законо-
давчої бази є розширення повноважень
Комісії в частині аналізу ринків телекомуні-
каційних послуг, розроблення критеріїв
визначення операторів з істотною ринко-
вою перевагою на ринках телекомунікацій-
них послуг та доповнення повноваження
НКРЗ щодо можливості накладення на
таких операторів відповідних регуляторних
зобов’язань на ринках оптових і роздріб-
них телекомунікаційних послуг, а також
розмежування повноважень між органом
регулювання у сфері телекомунікацій та
Антимонопольним комітетом України
щодо проведення досліджень ринків.

Окрім цього, розроблено проект
Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про поштовий зв'язок»
(щодо врегулювання здійснення держав-



торів, провайдерів телекомунікацій вклю-
чено 443 суб'єкти господарювання, з них
217 операторів та 226 провайдерів (див.
таб. 2.1). Реєстр операторів і провайде-
рів телекомунікацій розміщений на веб-
сайті НКРЗ.

Відповідно до Закону України «Про
телекомунікації» НКРЗ здійснює ліцензу-
вання таких видів діяльності у сфері
телекомунікацій:

1) надання послуг фіксованого теле-
фонного зв'язку з правом технічно-
го обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надан-
ня в користування каналів елек-
трозв'язку (місцевого, міжміського,
міжнародного); 

2) надання послуг фіксованого теле-
фонного зв'язку з використанням
безпроводового доступу до теле-
комунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надан-
ня в користування каналів елек-
трозв'язку (місцевого, міжміського,
міжнародного); 

3) надання послуг рухомого (мобіль-
ного) телефонного зв'язку з правом
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технічного обслуговування та екс-
плуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів
електрозв'язку; 

4) надання послуг з технічного
обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж
ефірного теле- й радіомовлення,
проводового радіомовлення та
телемереж.

У ході ліцензування НКРЗ керується
Законом України «Про телекомунікації»
та наступними нормативними доку -
ментами:

1) ліцензійні умови провадження
діяльності у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого між-
народного, міжміського, місцевого
телефонного зв’язку з правом тех-
нічного обслуговування та експлуа-
тації телекомунікаційних мереж і
надання в користування каналів
електрозв’язку, затверджені рішен -
ням НКРЗ від 10.12.09 № 1789,
зареєстровані в Мін’юсті 13.01.10
за № 19/17314;

Табл. 2.1. Кількість операторів/провайдерів, внесених до реєстру, та кількість виданих ліцензій на види діяльності



2.3. КОНСУЛЬТАЦІЇ 
З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Упродовж звітного періоду Націо нальна
комісія з питань регулювання зв’язку
України спрямовувала свою діяльність на
виконання пунктів Плану заходів НКРЗ
щодо реалізації у 2011 році Концепції
сприяння з боку органів виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства й
керувалася Порядком проведення кон-
сультацій з громадськістю щодо форму-
вання та реалізації державної політики,
затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

З метою забезпечення прозорості та
відкритості роботи Комісії здійснювалося
оперативне інформування учасників ринку
телекомунікацій і громадськості про при-
йняті на засіданнях рішення. Інформаційне
забезпечення діяльності Комісії здійсню-
валося шляхом оприлюднення інформації
на офіційному сайті НКРЗ, в електронних і
друкованих ЗМІ, у тому числі в мережі
Інтернет, організації прес-конференцій,
брифінгів, участі представників ЗМІ у засі-
даннях Комісії, інтерв’ю та інших видах
спілкування Голови й членів НКРЗ з журна-
лістами та громадськістю. Так, упродовж
2011 року НКРЗ проведено чотири прес-
брифінги й прес-конференції, одну
онлайн-трансляцію для представників
електронних і друкованих ЗМІ, а також
низку публічних заходів.

У звітному періоді фахівці НКРЗ підго-
тували і на офіційному веб-сайті розміс-
тили 32 повідомлення про оприлюднен-
ня проектів нормативно-правових актів
для громадського обговорення, які
потребували вивчення думки громад-
ськості й учасників ринку телекомуніка-
цій, та 14 звітів щодо аналізу регулятор-
ного впливу відповідних проектів. Крім
того, за звітний період, відповідно до
пункту 20 Порядку проведення консуль-
тацій з громадськістю з питань форму-
вання і реалізації державної політики з
метою забезпечення вивчення та враху-
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2) ліцензійні умови діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового
доступу до телекомунікаційної
мережі з правом технічного обслу-
говування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного, затвер-
джені рішенням НКРЗ від
29.07.2010 № 348, зареєстровані в
Мін’юсті 16.08.10 за № 688/17983;

3) ліцензійні умови діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг
рухомого (мобільного) телефонно-
го зв’язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надан-
ня в користування каналів елек-
трозв’язку, затверджені рішенням
НКРЗ від 26.01.06 № 179, зареєс-
тровані в Мін’юсті 17.02.06 за
№ 145/12019;

4) ліцензійні умови діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг
технічного обслуговування і екс-
плуатації телекомунікаційних
мереж, мереж ефірного теле- й
радіомовлення, проводового радіо-
мовлення та телемереж, затвер-
джені рішенням НКРЗ від 11.11.10
№ 513, зареєстровані в Мін’юсті
30.11.10 за № 1200/18495.

Надходження до Держбюджету від
сплати за видачу ліцензій на види діяль-
ності протягом 2011 року становили 
38,3 млн грн. 

У 2011 році НКРЗ видала 347 ліцензій
на види діяльності у сфері телекомуніка-
цій. Переоформлено 132 ліцензії (з них 59
без оплати) на 12,4 тис. грн, видано 181
копію ліцензій на 30,8 тис. грн, продовже-
но термін дії 99 ліцензій на 7,19 млн грн.

Станом на 01.01.2012 року в Україні
існує 1704 оператори, які здійснюють
діяльність у сфері телекомунікацій на під-
ставі ліцензій на види діяльності.



вання думки громадськості, на сайті
розміщено 4 звіти за результатами пуб-
лічного громадського обговорення про-
ектів нормативно-правових актів та 15
звітів про періодичне/повторне відсте-
ження результативності того чи іншого
нормативно-правового акта. Основними
формами проведення громадського
обговорення у НКРЗ є засідання розши-
рених робочих груп, засідання
Громадської ради при НКРЗ, електронні
консультації з громадськістю.

7 квітня 2011 року відбулась презента-
ція «Звіту щодо діяльності НКРЗ та стану
телекомунікацій в Україні у 2010 році» й
прес-брифінг Голови і членів НКРЗ. У пре-
зентації взяли участь представники
Адміністрації Президента України, народ-
ні депутати України, представники
Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади, керівники
структурних підрозділів НКРЗ, Державної
інспекції зв’язку, ДП «Український дер-
жавний центр радіочастот», оператори,
провайдери, члени громадських органі-
зацій та журналісти провідних україн-
ських видань. Було зазначено, що забез-
печення Комісією умов для діяльності
операторів і провайдерів на засадах про-
гнозованості та регульованості ринку
дозволить кожному учаснику вчасно реа-
гувати на зміни, що, у свою чергу, ство-
рить нові можливості для задоволення
попиту споживачів на якісні й доступні
послуги зв’язку.

21 червня Комісією проведено засідан-
ня Круглого столу, на якому обговорюва-
лась нова редакція Правил надання та
отримання телекомунікаційних послуг, у
якому взяли участь представники органів
державної влади, суб’єктів господарюван-
ня і громадськості. Участь у розробленні
нової редакції Правил брали представни-
ки Громадської ради при НКРЗ, Асоціації
операторів зв’язку «Телас», Інтернет-асо-
ціації України, Телекомунікаційної палати
України, Українського союзу промислов-
ців та підприємців. 
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8 грудня в Києві пройшов Міжнародний
Форум «Перспективи розвитку ІКТ в
регіоні СНД і Східної Європи», який зібрав
усіх небайдужих до побудови інфокомуні-
каційного суспільства на базі сучасних
технологій зв’язку та інформатизації.
Було організовано онлайн-трансляцію
заходу через офіційний веб-сайт НКРЗ. У
заході взяли участь Глави адміністрацій
зв'язку Регіональної співдружності в галу-
зі зв'язку, представники міністерств та
інших органів центральної виконавчої
влади, наукових і вищих навчальних
закладів, державних структур, операто-
ри, виробники, вендори, лідери профе-
сійного й ділового співтовариства
України та зарубіжних країн, представни-
ки громадськості й ЗМІ.

Під час проведення Форуму працюва-
ла виставка експозицій новітніх досяг-
нень у сфері ІКТ, у рамках якої учасники
Форуму ознайомилися з основними
досягненнями, можливостями та пер-
спективними пропозиціями провідних
представників індустрії зв’язку. В рамках
Форуму учасники обмінялися практич-
ним досвідом розвитку ІКТ, отримали
об'єктивний аналіз тенденцій розбудови
телекомунікацій країн СНД і Східної
Європи та ексклюзивну експертну оцінку
ситуації на ринку телекомунікацій безпо-
середньо від керівників галузі тощо. 

У рамках підготовки до Міжнародного
Форуму за підтримки Комісії створено
презентаційний фільм «Зв'язок України»,
в якому розповідається про становлення і



ву увагу, зокрема, питанням використан-
ня інформаційних систем в управлінні та
бізнесі, проблемам і перспективам ство-
рення національної інфраструктури від-
критих ключів – саме найгострішим
питанням подальшого розвитку елек-
тронної ідентифікації, аутентифікації та
електронно-цифрового підпису.

За звітний період за участю Голови і чле-
нів НКРЗ проведено установчі збори
Громадської ради при НКРЗ та 7 засідань,
на яких розглядалися найактуальніші про-
блемні питання роботи галузі, що мають
важливе суспільне значення: щодо проекту
Правил надання та отримання телекомуні-
каційних послуг; щодо Порядку регулюван-
ня тарифів на надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку опе-
раторів телекомунікацій; щодо проекту
«Порядок аналізу ринку послуг пропуску
трафіка, визначення операторів телекому-
нікацій з істотною ринковою перевагою на
ньому»; щодо проекту Закону України «Про
спільне використання телекомунікаційної
інфраструктури»; щодо проекту Розра хун -
кових такс за послуги пропуску трафіка до
телекомунікаційних мереж операторів
телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою на ринках послуг пропуску тра-
фіка та деякі інші.

Видано 11 номерів журналу «Бюлетень
НКРЗ (офіційне видання)», на шпальтах
якого друкувалась актуальна та найваж-
ливіша інформація про діяльність НКРЗ,
прийняті Комісією рішення, зареєстрова-
ні в Міністерстві юстиції України норма-
тивні акти тощо. 

На виконання закону «Про доступ до
публічної інформації» на офіційному веб-
сайті НКРЗ започатковано рубрику
«Доступ до публічної інформації», де пода-
но права громадян і розпорядників інфор-
мації, передбачені законом України «Про
доступ до публічної інформації», надано
порядок складення й подання запитів на
інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія з питань регулювання
зв’язку України, та перелік відомостей, що
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розвиток вітчизняної галузі зв’язку та
сфери інформатизації, розкривається
сутність роботи інфокомунікаційної галу-
зі. Фільм демонструвався під час 45-го
ювілейного засідання Ради глав адмініс-
трацій зв’язку Регіональної співдружності
в галузі зв’язку й Міжнародного Форуму
«Перспективи розвитку ІКТ в регіоні СНД і
Східної Європи».

У рамках Форуму 8-9 грудня відбувся
семінар корпорації Intel «Розроблення
національної стратегії та планів розвитку
широкосмугового доступу. Практичні мето-
ди й інструменти: організація і використан-
ня Фонду універсальних послуг/доступу».
Захід пройшов у формі інтерактивних прак-
тичних сесій з конкретними прикладами
реалізації відповідних програм щодо збору
даних, аналізу ринків, стратегічного плану-
вання та адміністрування. Крім того, під час
Форуму разом із Видавничим домом
«СофтПрес» проведено конференцію
«Сучасні телекомунікації: регулювання, тех-
нології, сервіси», де відбулося обговорення
питань ефективного регулювання галузі
телекомунікацій в Україні, впровадження
перспективних радіотехнологій, питання
державного нагляду в галузі телекомуніка-
цій, ефективного використання радіочас-
тотного ресурсу, питання радіочастотного
моніторингу тощо.

15 грудня за підтримки Державної
служби спеціального зв’язку і захисту
інформації, Національної комісії з питань
регулювання зв’язку України відбувся
круглий стіл «Проблеми становлення
інфраструктури та забезпечення безпеки
електронного бізнесу в Україні, шляхи
подолання», організаторами якого висту-
пили Український національний комітет
Міжнародної торгової палати, Державний
університет інформаційно-комунікацій-
них технологій та Асоціація Учасників
Електронного Бізнесу України.

Під час круглого столу фахівці мініс-
терств і відомств, провідних ІТ-компаній
України, науковці й представники гро-
мадських організацій приділили особли-



становлять в Комісії службову інформа-
цію, публікуються звіти про надходження
запитів на інформацію тощо. 

Забезпечено функціонування офіцій-
ного веб-сайту НКРЗ українською, росій-
ською та англійською мовами. За звітний
період на сайті опубліковано 10 прес-
релізів та понад 308 новин та повідом-
лень, частину із яких – трьома мовами.

2.4. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

У 2011 році на розгляд до НКРЗ
надійшло 1587 звернень (див. рис. 2.1).
Кількість їх порівняно з 2009, 2010 рока-
ми зросла. Зокрема, у 2010 році
порівняно з 2009 роком – на 48 %, а в
2011 році порівняно з 2009 – на 80 %.

Із загальної кількості звернень до НКРЗ
від громадян поштою та на особистому
прийомі надійшло 317 звернень, від
Адміністрації Президента України – 67
звернень, від Кабінету Міністрів України –
33 звернення, від державної установи
«Урядовий контактний центр» (через уря-
дову телефонну «гарячу лінію» Кабінету
Міністрів України) – 899 звернень (див.
рис. 2.2). Від інших органів до НКРЗ
надійшло 271 звернення. 

Із загальної кількості звернень 1237
(77,9 %) становлять заяви, клопотання,
332 (20,9 %) – скарги, пропозиції надійш-
ли у 18 зверненнях, що становить (1,1 %)
від загальної кількості.

Індивідуальні звернення становлять
97,6 % (1549 звернень), колективних – 38
(2,4 %). Загалом до НКРЗ протягом 2011
року звернулося 2726 громадян (з ураху-
ванням колективних звернень).

У НКРЗ усі звернення громадян було
розглянуто в установлені законодавством
терміни. Особлива увага приділялась
розв'язанню проблем, з якими звертались
ветерани війни та праці, інваліди, грома-
дяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інші грома-
дяни, які потребують соціального захисту
й підтримки. Від громадян, які мають вста-
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новлені законодавством пільги – інвалідів
Великої Вітчизняної війни та громадян, що
потребують соціального захисту й під-
тримки, надійшло 543 звернення, що
становить 34,2 % від загальної кількості.

На 742 звернення (46,8 %), що мали
характер заяв, клопотань, було надано
роз’яснення, необхідну інформацію.
Вирішено позитивно 667 звернень
(42,0 %). Надіслано за належністю
іншим органам влади 24 звернення, що
становить (1,5 %). За 38 зверненнями
(2,4 %) відмовлено у задоволенні з ура-
хуванням законодавства про телекому-
нікації та Закону України «Про звернення
громадян». Перебували у стадії розгляду
на кінець 2011 року – 116 звернень
(7,3 %).

Звернення з питань надання послуг
фіксованого телефонного зв’язку в
загальній кількості звернень становлять

Рис. 2.1. Динаміка надходжень звернень до НКРЗ за
2009-2011 роки

Рис. 2.2. Надходження звернень до НКРЗ за 2011 рік



37 звернень (2,3 %) надійшло з питань
користування радіочастотним ресурсом.
Більшість звернень надійшло стосовно
надання роз’яснень порядку реєстрації
радіоелектронних засобів, кодів ІМЕІ,
наявності радіоперешкод від функціону-
вання радіоелектронних засобів та пра-
вомірності встановлення їх, особливо у
житлових забудовах.

Структуру звернень за видами послуг в
2011 році, а також динаміку структури
звернень за період 2009–2011 рр. наве-
дено на рисунку 2.4.

У 2011 році також була забезпечена
можливість громадянам звернутися по
компетентну консультацію фахівців
щодо надання послуг зв’язку під час
проведення телефонної «гарячої лінії» та
за телефоном Громадської приймальні.
Крім того, протягом року було забезпе-
чено проведення особистого прийому
громадян Головою та членами НКРЗ. На
«гарячу лінію» НКРЗ у 2011 році надійш-
ло 41 звернення громадян, за телефо-
ном Громадської приймальні зареєстро-
вано 301 звернення. На особистий при-
йом до Голови НКРЗ завітали 4 громадя-
нина.

У ході розгляду звернень детально
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найбільшу частку – 54,4 % (863 звер-
нення; див. рис. 2.3). Більшість звер-
нень від споживачів зазначеного виду
послуг надійшло з таких питань: трива-
лої відсутності зв’язку, незгоди з розмі-
ром виставлених рахунків за телекому-
нікаційні послуги, організації надання
телекомунікаційних послуг, встановлен-
ня телефона, неякісного телефонного
зв’язку та незгоди з розміром тарифів
(абонплати) за телекомунікаційні
послуги.

12,8 % (203 звернення) із загальної
кількості – це звернення з питань органі-
зації надання послуг рухомого (мобільно-
го) зв’язку. У них споживачі порушували
питання щодо незгоди зі зняттям коштів з
особових рахунків, відсутності доступу до
послуг (покриття, блокування номера
телефону), організації надання послуг у
роумінгу. 

У зверненнях з питань надання послуг
проводового радіомовлення (159 звер -
нень, або 10 %) більшість споживачів
скаржилися на тривалу відсутність цих
послуг. 

З питань надання послуг з доступу до
Інтернету надійшло 98 звернень (6,2 %).
Споживачі порушували питання щодо
незгоди з розмірами виставлених рахун-
ків, щодо неякісного надання послуг і
тривалої відсутності доступу до послуг,
недостатнього інформування споживачів
про вартість та умови надання цих
послуг. 

Від користувачів послуг поштового
зв’язку у 2011 році надійшло 156
звернень (9,8 %). Заявники порушували
питання стосовно недотримання режимів
роботи відділень поштового зв'язку, від-
мови приймати поштові відправлення
відповідних категорій, несвоєчасної
виплати переказів, порушення правил під
час оформлення повідомлень про вру-
чення поштових відправлень, порушення
встановлених строків пересилання
поштових відправлень. Рис. 2.3. Структура звернень за видами послуг за 2011 рік



опрацьовувалась інформація операто-
рів, провайдерів телекомунікацій, що
надавалась на запити НКРЗ з питань, які
порушували громадяни. У ряді випадків
за зверненнями громадян проводились
позапланові перевірки щодо дотриман-
ня операторами, провайдерами телеко-
мунікацій законодавства під час надан-
ня послуг. За результатами перевірок, у
разі виявлення порушень законодав-
ства, до винних вживали відповідні
заходи. 

Протягом 2011 року НКРЗ ініціювала
проведення посадовими особами
Державної інспекції зв’язку шести поза-
планових перевірок операторів телеко-
мунікацій. У 2011 році в межах здійснен-
ня державного нагляду за ринком теле-
комунікацій, під час проведення плано-
вих перевірок за додержанням суб’єкта-
ми ринку законодавства про телекомуні-
кації, посадові особи Державної інспек-
ції зв’язку перевірили порядок організа-
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ції роботи зі зверненнями громадян у
324 операторів, провайдерів телекому-
нікацій. 

Національною комісією і надалі буде
продовжено роботу щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституцій-
ного права громадян на звернення в
межах повноважень, визначених законо-
давством.

2.5. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД, 
КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

Відповідно до законодавства, держав-
ний нагляд у галузі зв’язку здійснювався
шляхом проведення планових і позапла-
нових перевірок, комплексу відповідних
заходів, зокрема з вимірювання парамет-
рів телекомунікаційних мереж, спрямо-
ваних на виявлення й припинення пору-
шень законодавства в галузі зв’язку
суб’єктами ринку телекомунікацій та
користувачами радіочастотного ресурсу
України. 

У 2011 році проведено 1587 заходів
державного нагляду (див. рис. 2.5), в
тому числі проведено перевірок: плано-
вих – 676, позапланових – 296; організо-
вано і проведено 615 спільних заходів
щодо запобігання, виявлення та припи-
нення порушень законодавства в галузі
зв’язку й користування радіочастотним
ресурсом України з правоохоронними
органами та іншими органами державної
влади (далі – спільних заходів). 

Рис. 2.4. Структура й динаміка звернень за видами
послуг за 2009–2011 роки

Рис. 2.5. Динаміка проведених заходів державного нагля-
ду та виявлених порушень у 2010 та 2011 роках



надано 121 розпорядження про усу-
нення порушень ліцензійних умов корис-
тування радіочастотним ресурсом
України та про усунення порушень ліцен-
зійних умов у сфері телекомунікацій
(проти 32 у 2010 році).

За результатами заходів державного
нагляду, проведених у 2011 році, складе-
но 1587 актів перевірок та довідок (у 2010
році – 2057), згідно з якими: 

складено 1078 протоколів про скоєння
адміністративних правопорушень за
статтями Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення (далі – КУпАП)
(у 2010 році складено 1137 протоколів):
ст. 145 – 419 (порушення ліцензійних
умов), ст. 146 – 587 (порушення правил
реалізації, експлуатації РЕЗ та ВП, а
також користування радіочастотним
ресурсом України), 
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Загальна кількість проведених у 2011
році заходів державного нагляду  порів-
няно з 2010 роком зменшилась на 23 %
(1587 проти 2057) за рахунок зменшення
на 64 % кількості спільних заходів (з 1728
до 615) при збільшенні майже в 3 рази
кількості проведених планових (позапла-
нових) перевірок (з 329 до 972).

При цьому кількість виявлених пору-
шень у відношенні до кількості проведе-
них заходів державного нагляду
збільшилась на 47,4 % (128,7 % у 2011
році проти 81,3 % у 2010 році).

Кількість проведених у 2011 році захо-
дів державного нагляду за видами діяль-
ності суб’єктів на ринку зв’язку характе-
ризується такими показниками (див.
рис. 2.6): щодо дотримання суб’єктами
ринку телекомунікацій законодавства
про телекомунікації – 543, з питань
дотримання законодавства про радіо-
частотний ресурс України – 878, 
з питань реалізації радіоелектронних
засобів – 166.

Загальна кількість виявлених у 2011
році порушень законодавства у галузі
зв’язку порівняно з 2010 роком
збільшилась на 22 % (2043 порушення
проти 1673 у 2010 році):

надано 303 приписи про усунення
порушень в галузі зв’язку (проти 135 у
2010 році; див. рис. 2.7);

Рис. 2.6. Порівняльні дані щодо загальної кількості проведених у 2011 році заходів державного нагляду порівняно 
з 2010 роком за видами діяльності

Рис. 2.7. Динаміка кількості складених протоколів, наданих
приписів та розпоряджень у 2010 та 2011 роках



ст. 148-1 – 2 (порушення правил
надання та отримання телекомунікацій-
них послуг), ст. 148-2 – 31 (порушення
порядку й умов надання послуг зв’язку в
мережах загального користування), ст.
148-4 – 3 (використання технічних засо-
бів та обладнання, що застосовуються в
мережах зв’язку загального користуван-
ня, без документа про підтвердження
відповідності), ст. 164 – 4 (порушення
порядку провадження господарської
діяльності), ст. 188-7 – 32 (невиконання
законних вимог (приписів) посадових
осіб щодо усунення порушень вимог
законодавства). 

На виконання приписів (розпоряд-
жень) у 2011 році усунуто 1615 порушень,
що на 22,3 % більше порівняно з 2010
роком (усунуто 1320 порушень).

За протоколами про адміністративні
правопорушення за статтями 145, 148-1,
148-2, 148-4, 188-7 КУпАП винесено 476
постанов. У результаті застосування
адміністративних стягнень (штрафів) за
вказаними постановами до Державного
бюджету України у 2011 році надійшло
592,96 тис. грн.

Матеріали 591 справи за ст. 146 та
ст. 164 КУпАП направлено до судів. За
результатами винесених судами поста-
нов за справами про адміністративні пра-
вопорушення за ст. 146 та ст. 164 КУпАП
накладено адміністративні стягнення у
вигляді штрафу на загальну суму
155,88 тис. грн, з них 28 – з конфіскацією
РЕЗ та ВП у кількості 74 одиниць.

За підсумками проведених спільних
заходів щодо запобігання, виявлення та
припинення порушень законодавства в
галузі зв’язку й користування радіочас-
тотним ресурсом України працівники
МВС України вилучили 1532 РЕЗ та ВП, з
них 293 РЕЗ та ВП НДП та 1239 мобільних
телефонів.

Загальна сума адміністративних стяг-
нень у 2011 році становить 748,84 тис.
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грн, що в 1,8 разу (на 77 %) більше порів-
няно з 2010 роком (див. рис. 2.8).

У 2011 році проведено 543 заходи дер-
жавного нагляду за дотриманням суб'єк-
тами ринку телекомунікацій законодав-
ства про телекомунікації.

За результатами перевірок:
складено 313 протоколів про вчинення

адміністративного правопорушення від-
повідно до КУпАП операторами ринку
телекомунікацій (за ст. 145 – 256, за ст.
148-1 – 2, за ст. 148-2 – 31, за ст. 148-4 –
2, за ст. 164 – 4, за ст. 188-7 – 18);

надано 196 приписів про усунення пору-
шень законодавства про телекомунікації;

надано 55 розпоряджень про усунення
порушень ліцензійних умов у сфері теле-
комунікацій.

Відповідно до результатів розгляду
справ про адміністративні правопору-
шення, пов'язаних з порушеннями зако-
нодавства в галузі зв’язку, які зафіксовано
протоколами про адміністративні право-
порушення за статтями 145, 148-1, 148-2,
148-4, 188-7, КУпАП, винесено 303 поста-
нови. У результаті застосування адмініс-
тративних стягнень (штрафів) за вказани-
ми постановами до Державного бюджету
України надійшло 335,75 тис. грн.

Перевірками виявлено 1124 порушен-
ня законодавства про телекомунікації,
зокрема:

Рис. 2.8. Динаміка суми адміністративних стягнень
у 2010 та 2011 роках, тис. грн



частотний ресурс України» – 330;
- особливих умов ліцензії – 79;
- ліцензійних умов – 209;
- умов дозволів на експлуатацію –

58;
- робота без дозволів на експлуата-

цію – 178;
- положення про надання висновків

щодо ЕМС – 39;
- інші порушення – 26.

2.6. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ» 

Державне підприємство «Український
державний центр радіочастот» (далі –
УДЦР) утворено відповідно до Закону
України «Про радіочастотний ресурс
України», воно належить до сфери управ-
ління НКРЗ і здійснює свою діяльність на
підставі Закону України «Про радіочас-
тотний ресурс України» та інших норма-
тивно-правових актів України. 

2.6.1. Здійснення присвоєнь
радіочастот та видача дозволів
на експлуатацію радіоелектрон-
них засобів
Правові основи здійснення УДЦР при-

своєнь радіочастот і видачі дозволів на
експлуатацію радіоелектронних засобів
визначено декількома статтями прямої дії
Закону України «Про радіочастотний
ресурс України» й нормативно-правови-
ми актами, що регулюють процедури
видачі відповідних дозвільних документів
на право користування радіочастотним
ресурсом та експлуатації радіоелектрон-
них засобів у смугах радіочастот загаль-
ного користування.

На сьогодні в УДЦР всі процедури
опрацювання заявочних документів,
виконання необхідних розрахунків та під-
готовки дозвільних документів автомати-
зовані за допомогою програмного ком-
плексу ICS Manager nG, що дозволило
значно скоротити термін опрацювання
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- вимог Закону України «Про телеко-
мунікації» – 416;

- ліцензійних умов – 460;
- особливих умов ліцензії – 11;
- Правил взаємоз’єднання телеко-

мунікаційних мереж загального
користування – 43;

- Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг – 35;

- інші порушення – 159.
У 2011 році проведено 1044 заходи

державного нагляду за дотриманням
законодавства про радіочастотний
ресурс України та додержанням суб’єкта-
ми господарювання, що займаються реа-
лізацією РЕЗ та ВП, встановленого
порядку реалізації.

Перевірки мали наслідками:
складення 765 протоколів про вчинен-

ня адміністративного правопорушення
відповідно до КУпАП користувачами РЧР
та суб’єктами господарювання, які здійс-
нюють реалізацію РЕЗ та ВП (за ст. 145 –
163, за ст. 146 – 587, за ст. 148-4 – 1, 
ст. 188-7 – 14);

надання 107 приписів про усунення
порушень законодавства про радіочас-
тотний ресурс України;

надання 66 розпоряджень про усунен-
ня порушень ліцензійних умов користу-
вання радіочастотним ресурсом України.

Результатом розгляду справ про адмі-
ністративні правопорушення, пов'язаних
з порушеннями законодавства в галузі
зв’язку, які зафіксовано протоколами про
адміністративні правопорушення за стат-
тями 145, 148-4, 188-7 КУпАП, стало
винесення 173 постанов. Застосування
адміністративних стягнень (штрафів) за
вказаними постановами забезпечило
надходження до Державного бюджету
України 257,21 тис. грн. 

Перевірками було виявлено 919 пору-
шень законодавства у сфері користування
радіочастотним ресурсом України, у т. ч.:

- вимог Закону України «Про радіо-



заявочних документів, уникнути помилок,
пов’язаних з людським фактором, і знач-
но поліпшити якість підготовки дозвільних
документів. У 2011 році проведено другий
етап робіт із вдосконалення технологічних
процесів опрацювання заявочних доку-
ментів, що забезпечило надання:

- 275 висновків для Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, щодо можливості
видачі ліцензії на користування РЧР
України (див. рис. 2.9);

- 950 висновків до Національної ради
України з питань телебачення і
радіомовлення щодо можливості й
умов користування радіочастотним
ресурсом для потреб телерадіо-
мовлення. Основну увагу в цьому
напрямку було приділено створен-
ню та розбудові мережі цифрового
телевізійного мовлення;

- 14 247 висновків щодо електромаг-
нітної сумісності за заявами суб’єк-
тів господарювання (див. рис.
2.10); 

- 51 274 дозволів на експлуатацію
стаціонарних радіоелектронних
засобів за заявами суб’єктів
господарювання;

- 98 864 дозволів на експлуатацію
абонентських радіоелектронних
засобів за заявами суб’єктів госпо-
дарювання.
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Впродовж 2011 року проведено 5 зус-
трічей з представниками адміністрацій
зв’язку інших країн з питань Міжнародної
координації частотних присвоєнь назем-
ним радіоелектронним засобам України,
за результатами яких було скоорди -
новано 4 532 радіочастоти для радіо -
електронних засобів України та 8 368
радіочастот для радіоелектронних засо-
бів інших країн.

Позитивна динаміка кількості виснов-
ків щодо можливості та умов користуван-
ня радіочастотним ресурсом України для
телерадіомовлення обумовлена перш за
все виконанням доручення Президента
У к р а ї н и  № 1 8 1 / 6 6 5 1 9 - 0 1  в і д
14.10.10/10612 щодо забезпечення реа-
лізації заходів з розбудови протягом
2010–2011 років загальнонаціональної
мережі цифрового наземного телевізій-
ного мовлення.

Зростання кількості наданих дозволів
на експлуатацію радіоелектронних засо-
бів стаціонарного розташування у
2009–2011 рр. відбулося за рахунок
переоформлення дозволів операторам
стільникового зв’язку з причини зміни
найменування юридичної особи, а також
за рахунок надання дозволів на експлуа-
тацію радіоелектронних засобів у додат-
кових смугах радіочастот, отриманих у
результаті конверсії.

Рис. 2.9. Кількість наданих висновків щодо можливості
видачі ліцензії на користування РЧР України
та для потреб телерадіомовлення

Рис. 2.10. Кількість наданих висновків щодо електро-
магнітної сумісності та дозволів на експлуа-
тацію стаціонарних радіоелектронних засобів



ної розпорядженням Кабінету Міністрів
України 13.12.2010 № 2250-р.

Основні результати, яких вдалося
досягти завдяки запровадженню на
початку 2009 року нових процедур регу-
лювання ввезення з-за кордону радіо-
електронних засобів, свідчать про їхню
дієвість. Так, у 2011 було надано 5625
дозволів на ввезення з-за кордону радіо-
електронних засобів, у тому числі 123
дозволи на моделі терміналів, які ввозять
в Україну в режимі авторизованих поста-
вок безпосередньо їхні виробники. За
отриманими дозволами суб’єкти господа-
рювання (за попередніми даними УДЦР)
ввезли 8 975 тис. мобільних телефонів (у
2008 році – 672 тис.) та 2 589 тис. інших
радіоелектронних засобів (645 тис. у 2008;
див. рис. 2.11). Запроваджені заходи
дозволили забезпечити надходження до
Держбюджету в 2011 році за рахунок мит-
них платежів від ввезення лише мобільних
телефонів понад 1,2 млрд грн, проти 62
млн грн у 2008 році.

У результаті запроваджених законодав-
чих процедур захисту українського ринку
від незаконно ввезених терміналів та зав-
дяки налагодженню плідної співпраці з
Державною митною службою України вда-
лося другий рік поспіль доводити частку
на ринку України легально ввезених термі-
налів (з урахуванням оцінок аналітиків
ринку) до 95–97 %, проти 5–8 % у 2008
році — до запровадження зазначених
регуляторних процедур. Два виробники
мобільних телефонів (Samsung та LG)
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2.6.2. Видача дозволів на 
ввезення з-за кордону радіо-
електронних засобів
Правові основи надання УДЦР дозво-

лів на ввезення з-за кордону в Україну
радіоелектронних засобів визначені стат-
тями 14, 16 та 29 Закону України «Про
радіочастотний ресурс України» та нор-
мативно-правовими актами, що регулю-
ють процедури ввезення радіоелектрон-
них засобів, зокрема мобільних телефо-
нів. Як засіб захисту українського ринку
від неякісних, недозволених до викорис-
тання і незаконно ввезених в Україну
мобільних телефонів та іншого кінцевого
обладнання мереж мобільного зв’язку
(терміналів) цими законодавчими актами
передбачено облік унікальних ідентифі-
каційних кодів терміналів (кодів ІМЕІ), що
ввозяться з-за кордону та експлуатують-
ся в мережах мобільних операторів
України. 

Матеріальним забезпеченням реаліза-
ції процедур контролю ввезення з-за кор-
дону мобільних терміналів є автоматизо-
вана інформаційна система обліку термі-
налів на території України (ІСОМТ), ство-
рена УДЦР за власні кошти. Першу чергу
її було введено в промислову експлуата-
цію 29.05.2009, а другу і третю –
01.07.2011. Складовою частиною ІСОМТ
є узагальнена база даних кодів ІМЕІ тер-
міналів. Також створено комплексну сис-
тему захисту інформації, атестовану згід-
но з чинним законодавством, яка уне-
можливила будь-які неправомірні дії пер-
соналу. У процесі розвитку системи з
01.09.2009 введено в промислову екс-
плуатацію та забезпечено постійну дію
прямого каналу передачі електронних
дозвільних документів від УДЦР до
Держмитслужби. Таким чином фактично
виконано Указ Президента України та
рішення Уряду стосовно запровадження
електронного обігу дозвільних докумен-
тів на здійснення зовнішньоекономічних
операцій, зокрема Концепції розвитку
електронного уряду України, затвердже-

Рис. 2.11. Кількість ввезених мобільних телефонів та
інших радіоелектронних засобів



перейшли на прямі поставки мобільних
телефонів в Україну, як це здійснюється в
Європі, що сприяло, крім іншого, створен-
ню необхідних умов супроводження своєї
продукції виробником та поліпшенню
якості терміналів, що надходять від цих
виробників на ринок України.

У 2011 р. було отримано від операторів
ринку та внесено до узагальненої бази
даних 11 105 376 кодів ІМЕІ терміналів.
Станом на 30.12.2011 р. узагальнена
база містить 115 459 078 кодів ІМЕІ. 

Відсутність норми законодавства
щодо обов’язкового відключення термі-
налів, походження яких в Україні не під-
тверджено, призводить до затримки
впровадження в повному обсязі системи
та остаточного вирішення проблеми
боротьби з незаконним ввезенням з-за
кордону терміналів, що й призвело, крім
іншого, до деякого зменшення порівняно
з 2010 роком кількості законно ввезених
терміналів. Зареєстрований проект
Закону «Про внесення змін до Закону
України «Про телекомунікації» щодо
запобігання користуванню терміналами,
законність ввезення яких на територію
України не підтверджена», у разі його
прийняття дозволить остаточно вирішити
проблеми з незаконним ввезенням в
Україну мобільних терміналів. УДЦР та
оператори на сьогодні технічно готові до
реалізації процедур, передбачених зако-
нопроектом.

2.6.3. Радіочастотний 
моніторинг
Проведення радіочастотного моніто-

рингу організовано відповідно до вимог
чинного законодавства.

Протягом 2011 року технічному
радіоконтролю підлягало 176 467 оди-
ниць радіоелектронних засобів, в ході
якого за звітний період здійснено
1 722 492 вимірювань параметрів випро-
мінювання радіоелектронних засобів
(див. рис. 2.12). Кількість проведених
вимірювань параметрів випромінювання
безпосередньо пов’язана з кількістю
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зареєстрованих радіочастотних присво-
єнь і за останні роки має стійку тенденцію
до збільшення.

За результатами технічного радіо -
контролю у 2011 році виявлено 11 322
порушення у сфері користування радіочас-
тотним ресурсом (див. рис. 2.13), у т. ч.:

використання радіоелектронних засо-
бів (РЕЗ) без відповідних дозвільних
документів (НДП) – 9 354;

використання РЕЗ із порушенням умов
наданих дозволів на експлуатацію – 1 968.

Вжитими заходами за звітний період
усунено 7 571 порушення користування
радіочастотним ресурсом, із них спільно
з Державною інспекцією зв’язку (ДІЗ) та з
органами МВС – 1 666. 

За завданнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, та звер-
неннями ДІЗ підрозділи радіочастотного
моніторингу УДЦР протягом 2011 року
провели 117 заходів.

Рис. 2.12. Кількість вимірювань параметрів випромі-
нювання радіоелектронних засобів

Рис. 2.13. Кількість виявлених порушень у сфері
користування радіочастотним ресурсом



родних станцій радіомоніторингу», а пред-
ставники Люксембургу й Південної Кореї
відвідали УДЦР з метою ознайомлення з
роботою цієї станції та налагодження відпо-
відного двостороннього співробітництва.

2.6.4. Здійснення технічного
контролю телекомунікаційних
мереж
Роботи цього напрямку УДЦР виконує

відповідно до законодавства та доручень
Комісії. Одним з основних завдань цього
напрямку діяльності УДЦР є боротьба з
незаконним пропуском міжнародного
телефонного трафіку та створення при-
вабливих умов для учасників ринку теле-
комунікацій. Для виконання зазначених
робіт УДЦР у всіх регіонах створено відпо-
відні підрозділи, оснащені сучасним
обладнанням та укомплектовані кваліфі-
кованими фахівцями. Зазначені роботи
УДЦР виконує на підставі договорів з опе-
раторами телекомунікацій.

У 2011 році фахівці УДЦР здійснювали
технічний контроль телекомунікаційних
мереж за 190 договорами шляхом прове-
дення вимірювань мереж зацікавлених опе-
раторів телекомунікацій, а також заходи тех-
нічного контролю за дорученнями Комісії, та
за зверненнями Державної інспекції зв’язку
або правоохоронних органів. 

За 2011 рік фахівцями УДЦР проведено
1 136 заходів технічного контролю, в ході
яких на телекомунікаційних мережах
операторів виявлено 296 200 порушень
(див. рис. 2.15).
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Застосування сучасних засобів техніч-
ного радіоконтролю і належна організація
заходів радіочастотного моніторингу під-
вищує ефективність попереджувальних
заходів щодо порушень у сфері користу-
вання радіочастотним ресурсом, що, у
свою чергу, зменшує за останні роки кіль-
кість заявок від користувачів на виявлен-
ня та усунення дії джерел радіоперешкод.
Протягом 2011 року УДЦР виконано в
установлені терміни 918 заявок на вияв-
лення та усунення дії джерел радіопе-
решкод (див. рис. 2.14).

Для організаційно-технічного та фун-
кціонального забезпечення виконання зав-
дань радіочастотного моніторингу в УДЦР
створено автоматизовану систему техніч-
ного радіоконтролю. Станом на
31.12.2011 р. в складі системи технічного
радіоконтролю УДЦР нараховується 103
мобільні та 189 стаціонарних станцій радіо-
контролю, розгорнутих в усіх обласних цен-
трах та ще у 81 населеному пункті України. 

Створена на сьогодні автоматизована
система технічного радіоконтролю
забезпечує якісне виконання завдань
технічного радіоконтролю в усьому
освоєному в Україні діапазоні радіочас-
тот і є однією з найкращих у Європі. 

На оснащенні в УДЦР також є станція
радіомоніторингу та геолокації земних
станцій супутникового зв’язку, яка відпові-
дає всім вимогам МСЕ. У 2011 році станцію
радіомоніторингу та геолокації земних
станцій супутникового зв’язку УДЦР було
внесено до Списку VІІІ МСЕ «Список міжна-

Рис. 2.14. Кількість виконаних заявок на виявлення та 
усунення дії джерел радіозавад

Рис. 2.15. Кількість проведених заходів технічного 
контролю телекомунікаційних мереж і 
виявлених при цьому порушень



Кількість проведених заходів технічного
контролю телекомунікаційних мереж і вияв-
лених при цьому порушень за останні 3
роки має стійку тенденцію до збільшення.

У 2011 році розпочато роботи зі ство-
рення системи технічного контролю
телекомунікаційної мережі загального
користування України, а також підготовка
до робіт з випробувань параметрів якості
телекомунікаційних послуг. 

2.7. МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Міжнародна діяльність НКРЗ протягом
2011 року здійснювалась у рамках забез-
печення виконання покладених на
Комісію завдань. 

Одним з головних напрямків є активна
участь у діяльності секторальних міжна-
родних і регіональних організацій, зокре-
ма: Міжнародного союзу електрозв’язку
(МСЕ), Європейської конференції адмі-
ністрацій зв’язку (СЕПТ), Регіональної
співдружності в галузі зв’язку (РСЗ) та
інших. Робота в цьому напрямку була
направлена на сприяння розвитку галузі
зв’язку, забезпечення захисту державних
інтересів і виконання завдань та функцій,
покладених на НКРЗ.

Однією з головних подій для регуля-
торних органів світу в цьому році став 
11-й Глобальний симпозіум для регу-
ляторів та 4-й Глобальний форум для
лідерів сфери ІКТ МСЕ (20–24.09.11,
Колумбія, м. Арменія), проведений
Бюро розвитку електрозв’язку Міжна -
родного союзу електрозв’язку.

Під час сесійних засідань симпозіуму
та форуму було представлено заходи
«розумного» регулювання, які може
вжити регуляторний орган з метою
забезпечення надання широкосмугового
доступу для всіх, підтримки інновацій та
вирішення проблем, притаманних широ-
космуговій екосистемі. Також розглянуто
питання щодо встановлення національної
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політики, стратегій і планів у галузі широ-
космугового зв’язку, фінансування широ-
космугового зв’язку та його обслугову-
вання, регулювання у сфері супутниково-
го зв’язку з метою підтримки широкосму-
гового доступу. 

У рамках регіонального співробітниц-
тва делегація Адміністрації зв’язку
України на чолі з Головою НКРЗ
П.П. Яцуком взяла участь у 44-му засі-
данні Ради глав Адміністрації зв’язку
РСЗ, 17-му засіданні Координаційної
ради держав-учасниць СНД з інформати-
зації при РСЗ та переговорах з керівниц-
твом Комісії з питань регулювання сус-
пільних послуг Республіки Вірменія (чер-
вень 2011 р., м. Єреван, Вірменія).

8 грудня Комісія забезпечила проведен-
ня Міжнародного Форуму «Перспек тиви
розвитку ІКТ в регіоні СНД і Східної
Європи», в рамках якого було надано під-
тримку у проведенні практичного семінару
компанії Intel «Розроблення національних
стратегій і планів розвитку широкосмугово-
го доступу. Практичні методи й інструмен-
ти: організація та використання фонду уні-
версальних послуг/доступу» (8–9 грудня). 

Водночас пріорітетним напрямком
роботи НКРЗ протягом року була підго-
товка позиції України до Всесвітньої кон-
ференції радіозв’язку 2012 (ВКР-12)
МСЕ. З метою забезпечення формування
позиції України представники Комісії
беруть активну участь в діяльності
Міжвідомчої робочої групи з підготовки
до ВКР-12 МСЕ. Також делегація України
за участю представників НКРЗ взяла



ри (зокрема широкосмугового доступу
до Інтернету ) в країнах, що розвивають-
ся, а також можливі регуляторні й полі-
тичні механізми подолання цих пере-
шкод.

Європейська інтеграція
Протягом 2011 року за напрямком

забезпечення європейської інтеграції
щодо сфери регулювання галузі зв’язку
України НКРЗ в межах компетенції брала
активну участь у переговорному процесі
зі створення зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС. Було забезпечено 
реалізацію пріоритетів розділу
«Інформаційне суспільство» Порядку
денного асоціації Україна – ЄС, виконан-
ня домовленостей за результатами
роботи Підкомітету № 7, підготовку
інформаційних матеріалів до засідань за
цим напрямком.

У рамках забезпечення використання
можливостей тематичної платформи № 4
«Міжлюдські контакти» ініціативи ЄС
«Східне партнерство» представники
НКРЗ взяли участь у двох підготовчих
семінарах: 

- Другому підготовчому семінарі для
регуляторних органів у сфері телекомуні-
кацій країн-членів ЄС та країн Східного
партнерства (29.06–01.07, Литва,
м. Тракай);

- Третьому підготовчому семінарі
для регуляторів у сфері електронних
комунікацій у рамках ініціативи ЄС
«Східне партнерство» та Саміті BEREC –
«Regulatel» – країни Східного партнер-
ства «Регулювання у ХХІ столітті, обгово-
рення перспектив» (22–25.11, Іспанія,
м. Барселона).

Під час семінарів країни-партнери
представили інформацію щодо поточно-
го стану динаміки розвитку регулювання
ринків зв’язку, розглянуто ряд питань,
пов’язаних зі співробітництвом у сфері
електронних комунікацій, а також обгово-
рено шляхи забезпечення гармонізації
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участь у роботі 12-го засідання
Підготовчої групи Європейської кон-
ференції адміністрацій зв’язку до
Всесвітньої конференції радіозв’язку
2012 (31.10–05.11, Румунія).

У рамках забезпечення розвитку
інформаційного суспільства в Україні
представник НКРЗ взяв участь в роботі 
VI щорічного засідання Форуму ООН 
з питань управління Інтернетом
(27–30.09.11, Кенія, м. Найробі).

У ході цьогорічної роботи Форуму
«Інтернет як каталізатор змін: доступ,
розвиток, права та інновації», у рамках
пленарних і секційних засідань основна
увага була приділена розгляду стану
виконання рішень Всесвітньої зустрічі на
високому рівні, проблемним питанням,
які мають особливе значення для розвит-
ку Інтернету, розвитку мобільного
Інтернету, управлінню критичними ресур-
сами Інтернету й питанням безпеки та
приватності в Інтернеті. 

У рамках пленарних та секційних засі-
дань Форуму основна увага була приділе-
на розгляду стану виконання рішень
Всесвітньої зустрічі на високому рівні та
проблемним питанням, які мають особ-
ливе значення для розвитку Інтернету,
зокрема розвитку мобільного Інтернету,
управлінню критичними ресурсами
Інтернету і питанням безпеки та приват-
ності в Інтернеті. 

Також було представлено огляд основ-
них технічних, комерційних і політичних
перешкод для забезпечення доступного
універсального доступу до інфраструкту-



законодавства країн Східного партнер-
ства із законодавством ЄС.

За результатами заходу країни-пар-
тнери прийняли спільне рішення про
створення Групи регуляторів електрон-
них комунікацій Східного партнерства,
діяльність якої спрямовуватиметься на
забезпечення співробітництва і передачу
досвіду у сфері регулювання між регуля-
торними органами країн-членів ЄС та
країн регіону Східного партнерства. 

На виконання пріоритету Порядку ден-
ного асоціації Україна – ЄС стосовно
зміцнення незалежності та адміністра-
тивної спроможності національного регу-
лятора у галузі зв’язку НКРЗ здійснює
підготовку контракту проекту Twinning
«Посилення регуляторної та юридичної
спроможності НКРЗ щодо регулювання
сектору телекомунікацій».

Забезпечуючи залучення зовнішньої
допомоги ЄС у рамках інструменту інсти-
туційної розбудови ТАІЕХ, реалізація
якого спрямована на ознайомлення
НКРЗ і учасників телекомунікаційного
ринку України з найкращою практикою
європейських країн у сфері регулювання
електронних комунікацій, протягом 2011
року НКРЗ забезпечила проведення
таких заходів:

- Навчальна поїздка з питань
впровадження та використання 
підсистеми нумерації ENUM
(15–18.05.11, м. Гельсінкі, Фінляндія) 

Протягом навчальної поїздки пред-
ставники НКРЗ взяли участь у ряді зустрі-
чей з фахівцями Міністерства транспорту
і зв’язку Фінляндії та Органу з питань
регулювання зв’язку Фінляндії (FICORA).
У рамках зустрічей з експертами
Міністерства транспорту та зв’язку було
представлено інформацію щодо здійс-
нення процесу імплементації вимог ново-
го пакету директив ЄС у сфері електрон-
них комунікацій 2009 року, зокрема вимог
Директиви 2009/140/ЕС, до національно-
го законодавства. Розкрито вимоги щодо
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часових рамок імплементації, визначених
ЄС, а також основних змін у правилах
регулювання телекомунікаційного ринку
Європи. Отримано інформацію щодо
загальних аспектів регулювання номер-
ного ресурсу, а також функціонування
системи реєстрації доменних імен у
Фінляндії. У рамках вивчення досвіду
впровадження підсистеми нумерації
ENUM у Фінляндії учасники навчального
візиту ознайомилися з досвідом реаліза-
ції схем організації ENUM у телекомуніка-
ційних мережах загального користуван-
ня, досвідом впровадження схем міжопе-
раторської взаємодії під час реалізації
послуг ENUM, особливостями практично-
го впровадження моделей споживацько-
го та інфраструктурного ENUM, їхніми
технологічними особливостями та підхо-
дами до адміністрування.

Навчальний візит надав змогу фахів-
цям НКРЗ розглянути практичний досвід
та знання з питань регулювання галузі
зв’язку, що будуть використані для підго-
товки пропозицій для прийняття відповід-
них регуляторних рішень стосовно визна-
чення пріоритетів впровадження в Україні
підсистеми нумерації ENUM, зокрема
вибору технологічних рішень і схем міжо-
ператорської взаємодії під час вибору
моделі та впровадження підсистеми
нумерації ENUM в Україні.

- Семінар «Регулювання перене-
сення номерів за межі кордонів ЄС»
(08–11.06.11, м. Барселона, Іспанія)

Під час семінару було представлено
інформацію щодо здійснення процесу
імплементації вимог нового пакету
директив ЄС у сфері електронних комуні-
кацій 2009 року в частині імплементації
послуги перенесення номерів, зокрема
Директиви 2009/136/ЄК Європейського
Парламенту і Ради від 25 листопада 
2009 року, яка доповнює Директиву
2002/22/ЄС про універсальні послуги й
права користувачів стосовно електрон-
них мереж зв’язку та послуг. 



цій вимог законодавства у сфері телеко-
мунікацій.

Інформацію, отриману в ході семінару,
буде використано у процесі розроблення
НКРЗ відповідних регуляторних рішень.
Зокрема, для вирішення питань стосовно
удосконалення нормативної бази України
в галузі зв’язку з урахуванням норм зако-
нодавства ЄС в частині розширення
повноважень НКРЗ щодо організації
доступу абонентів мереж фіксованого
зв’язку до мереж альтернативних опера-
торів фіксованого зв’язку та надання
НКРЗ функцій державного нагляду в галу-
зі зв’язку в рамках адміністративної
реформи 2011 року.

- Семінар з питань впровадження та
забезпечення NGA (13–14.10.11, Київ)

У рамках семінару розглянуто питання
вимог європейського законодавства і
національних нормативно-правові актів
щодо впровадження й забезпечення роз-
витку NGA-мереж, а також рекомендації
розроблення нормативно-правових актів
з питань впровадження NGA-мереж, ролі
національного регуляторного органу в
забезпеченні та стимулюванні розвитку
NGA-мереж, особливості інвестування
розвитку NGA-мереж. 

У період з 4 квітня по 28 жовтня 2011
року було реалізовано для НКРЗ
навчальний проект Європейського
банку реконструкції та розвитку (далі –
ЄБРР) щодо регулювання у сфері елек-
тронного зв’язку, який був профінансова-
ний урядом Фінляндії. Проект спрямова-
ний на вивчення провідного європей-
ського досвіду регулювання електронних
комунікацій з метою визначення необхід-
них змін для створення сприятливого
інвестиційного середовища у сфері елек-
тронних комунікацій України, що в свою
чергу сприятиме збільшенню обсягів
залучення інвестицій.

Реалізація навчального проекту ЄБРР
направлена на виконання положень роз-
ділу «Інформаційне суспільство» майбут-
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Розкрито вимоги щодо часових рамок
імплементації, визначених ЄС, а також
основних змін у правилах регулювання
телекомунікаційного ринку Європи.

Під час семінару отримано інформацію
щодо практичного досвіду Іспанії, Грузії,
Італії, Австрії, Ізраїлю в поетапному впро-
вадженні послуги перенесення абонент-
ських номерів як у фіксованій, так і мобіль-
ній мережах зв’язку. Це, зокрема, розроб-
лення нормативно-правових актів, вибір
адміністратора системи, вплив впровад-
ження послуги перенесення номерів на
ринок зв’язку, вибір функціональної систе-
ми для реалізації процесу перенесення,
пов’язані витрати та основні результати
імплементації зазначеної послуги. 

Участь у семінарі надала змогу фахів-
цям НКРЗ набути практичного досвіду та
знання з питань регулювання перенесен-
ня номеру, що будуть використані у робо-
ті НКРЗ під час розроблення рішень для
впровадження послуг перенесення або-
нентських номерів на мережах рухомого
(мобільного) зв’язку в Україні на виконан-
ня вимог Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про телекомуні-
кації» щодо збільшення переліку послуг»
від 01.07.10 № 2392-VI.

- Семінар «Вибір постачальника
послуг та попередній вибір постачаль-
ника послуг. Державний нагляд у сфері
телекомунікацій» (22–23.09.11, Київ) 

У ході заходу європейські експерти з
телекомунікаційних регуляторних органів
Бельгії, Іспанії, Латвії та Литви предста-
вили інформацію стосовно основних під-
ходів національних регуляторних органів
держав-членів ЄС до забезпечення орга-
нізаційних, технічних і економічних аспек-
тів організації доступу абонентів мереж
фіксованого зв’язку до мереж альтерна-
тивних операторів фіксованого зв’язку, а
також нормативно-правового забезпе-
чення, порядку організації та практичного
здійснення державного нагляду за дотри-
манням суб’єктами ринку телекомуніка-



ньої Угоди про асоціацію між Україною і
ЄС та відповідних пріоритетів Порядку
денного асоціації Україна – ЄС. 

Навчальний проект ЄБРР реалізову-
вався у форматі 8 робочих модулів.
Навчальні модулі складалися з лекційних
і практичних занять. Тренерами навчаль-
ної програми виступали провідні кон-
сультанти у сфері регулювання електрон-
них комунікацій з Великобританії,
Фінляндії, Ірландії, Швеції та Канади.

Цільовою аудиторією навчальної про-
грами, загальна кількість якої становила
близько 150 осіб, стали фахівці НКРЗ,
представники Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади
(Антимонопольний комітет, Міністерство
юстиції, Міністерство оборони, Державна
служба спеціального зв’язку та захисту
інформації, Національна рада з питань
телебачення та радіомовлення України),
Українського державного центру радіо-
частот, представники Державного універ-
ситету інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, профільних громадських органі-
зацій, а також оператори і провайдери
телекомунікацій. 

Відповідно до структури начальної
програми учасники мали можливість
вивчити й розглянути питання згідно з
тематикою кожного модуля, зокрема:

- Модуль 1 «Огляд сектору: політика,
регулювання, технологія та конверген-
ція» (4–8 квітня) – основні тенденції інвес-
тицій і споживчого попиту на світовому
ринку електронного зв’язку; глобалізація
ринку постачання обладнання, її вплив на
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національну політику й інвестиції; основні
технологічні стандарти у сфері телекому-
нікацій та їхня важливість; бар'єри для
інвестицій і шляхи їхньої мінімізації;
інвестиції в інфраструктуру й послуги –
ризики та прибутки, основні особливості
регуляторних систем у цьому секторі у
різних регіонах світу; ключові компоненти
сучасної регуляторної системи;

- Модуль 2 «Визначення ринків»
(16–20 травня) – основні принципи фун-
кціонування конкурентного ринку; підхід
ЄС до конкуренції та її регулювання у сек-
торі електронного зв’язку; процесу вибо-
ру відповідних ринків для регулювання й
еволюції підходу ЄС; регулювання еx-
ante і ex-post, роль галузевого регулято-
ра та конкурентного органу; ключові зав-
дання регулювання ex-post і його функції
на конкурентному ринку на основі аналізу
прикладів; методика визначення, чи є
регулювання ex-ante необхідним на тому
чи тому ринку; вплив на регулювання тех-
нологічних тенденцій у секторі телекому-
нікацій, у тому числі конвергенція та роз-
виток мереж наступного покоління; роль
інвестицій у технології нового покоління,
що змінює підходи до регулювання;

- Модуль 3 «Аналіз ринків» (6–10
червня) – основні принципи методик ана-
лізу відповідних ринків у секторі телеко-
мунікацій; положення про аналіз ринків і
визначення суттєвої ринкової переваги
(SMP) у конкурентному й телекомуніка-
ційному законодавстві, що забезпечують
ефективне регулювання сектору; аналіз
ринків та встановлення наявності суттє-
вої ринкової переваги; визначення
потреби в регуляторному втручанні
(корекція ринку); планування процесу
збору інформації; ефективний процес
консультацій з ринком під час проведен-
ня аналізу ринку;

- Модуль 4 «Взаємоз’єднання» (4–8
липня) – технічні аспекти взаємоз’єднан-
ня, включаючи послуги попереднього
вибору та вибору оператора; регуляторні
аспекти взаємоз’єднання; роль операто-



- Модуль 7 «Обмежені ресурси» (3–7
жовтня) – основні складові успішного
регуляторного режиму у сфері управлін-
ня спектром; мета управління спектром у
сучасному регулюванні; основні принци-
пи й мета переходу на цифрове мовлен-
ня; регулювання ЄС у сфері використан-
ня радіочастотного спектру та його лібе-
ралізації, перехід на цифрове мовлення,
розвиток ринків електронного зв’язку і
мовлення; етапи переходу від ліцензу-
вання до видачі дозволів та реєстрації на
основі повідомлень; підходи до управлін-
ня номерним ресурсом і до впроваджен-
ня послуги перенесення номерів; мета
розгляду послуг універсального користу-
вання у політиці й регулюванні сектору
телекомунікацій; ринкові механізми роз-
поділу субсидій, технологічна нейтраль-
ність;

- Модуль 8 «Ефективне регулюван-
ня» (24–28 жовтня) – роль регулятора у
проведенні консультацій з основними
зацікавленими сторонами; приклади
Меморандумів про взаєморозуміння
між галузевим регулятором та іншими
зацікавленими сторонами; аналіз регу-
ляторних впливів; проведення громад-
ських консультацій із зацікавленими
сторонами; процеси організації, плану-
вання й управління у діяльності сучас-
них регуляторів; основні стратегічні,
планові та адміністративні процеси у
сучасному регулюванні; ключові зав-
дання у плануванні, управлінні й оцінці
ефективності.

У рамках практичних занять експерти
ЄБРР спільно з фахівцями НКРЗ розро-
били проекти Рекомендацій щодо вста-
новлення цін на послуги взаємоз’єднан-
ня, щодо розроблення моделей собі-
вартості послуг для визначення
прив’язаних до собівартості тарифів на
послуги взаємоз’єднання та окремі
послуги доступу, проект Технічного зав-
дання з розроблення моделей собівар-
тості, проект Порядку аналізу ринків
зв’язку. Також отримано пакет інформа-
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рів і регулюючого органу у домовленос-
тях між операторами, вирішення типових
спорів навколо взаємоз’єднання; базова
пропозиція взаємоз’єднання, у тому
числі виставлення й оплата рахунків;
мета регуляторного обліку в сучасному
регулюванні телекомунікаційного секто-
ру; основні вимоги, концепції та методи
регуляторного обліку і їхнього застосу-
вання у практичному регулюванні ринку;
мета моделювання собівартості та його
застосування у регулюванні сектору
телекомунікацій;

- Модуль 5 «Права та інтереси спо-
живачів» (25–29 липня) – інтереси спожи-
вачів і роль регулятора; приватність та
захист даних, законне втручання; питан-
ня якості послуг, у тому числі широкосму-
говий доступ, моніторинг діяльності про-
вайдерів послуг; регулювання мовлення,
у тому числі контенту; основні процедури
врегулювання спорів між операторами й
розгляду скарг споживачів;

- Модуль 6 «Доступ та спільне вико-
ристання інфраструктури» (12–16
вересня) – технічні аспекти доступу й
спільного використання інфраструктури;
мета спільного використання інфрас-
труктури у сучасних системах регулю-
вання сектору телекомунікацій; регуля-
торні аспекти відкритого доступу до
спільного використання інфраструктури
на всіх рівнях (фізичні мережі, у тому
числі кабельні канали, кабелі, волокон-
но-оптичні лінії, щогли, стовпи, будівлі,
LLU; послуги, у тому числі доступ до
важливої інфраструктури, національний
роумінг у мережі мобільного зв’язку);
роль операторів і регулятора в укладенні
угод про доступ та спільне використання
інфраструктури, врегулювання типових
спорів; принципи моделювання витрат і
його застосування до спільного доступу
та спільного використання інфраструк-
тури; основні витрати, пов’язані з досту-
пом і використанням інфраструктури;
вимоги до даних для моделювання
витрат;



ційних матеріалів щодо регулювання
доступу наступного покоління, спільно-
го користування інфраструктурою теле-
комунікацій, правил розгляду скарг спо-
живачів, аналізу релевантних ринків
електронних комунікацій в країнах-кан-
дидатах ЄС.

Двостороннє співробітництво
У рамках реалізації спільного проекту з

Офісом електронних комунікацій
Республіки Польща «Створення підґрунтя
для інформаційного суспільства України»
у 2011 році було організовано та прове-
дено дві консультаційні зустрічі з
польськими експертами, двотижневе
стажування двох представників НКРЗ та
візит делегації НКРЗ до Офісу електрон-
них комунікацій.

Під час проведення першої консульта-
ційної зустрічі (31.05–02.06.11, Київ) роз-
глядалися питання щодо впровадження
роздільного обліку доходів і витрат, який
застосовується до операторів з істотною
ринковою перевагою, зокрема правові та
процедурні аспекти регуляторного облі-
ку, складання звітів про ведення регуля-
торного обліку. 

Основні питання другої консультацій-
ної зустрічі (14–16.06.11, Київ) охоплюва-
ли розрахунок собівартості послуг завер-
шення з’єднання у мережах фіксованого
та мобільного зв’язку. 

Під час двотижневого стажування пред-
ставники НКРЗ (11–24.09.11, Польща)
ознайомилися з польським досвідом
щодо:

- регулювання сфери надання
послуг поштового зв’язку; 

- створення в UKE автоматизованої
системи обробки звітності й аналізу рин-
ків телекомунікацій в рамках побудови
платформи «Офіс електронних повідом-
лень» та єдиної автоматизованої бази
даних номерного ресурсу; 

- реалізації UKE завдань Комунікації
ЄС–2010 «Цифровий порядок денний для
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2. РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НКРЗ

Європи», зокрема, у напрямку посилення
єдиного ринку ЄС для телекомунікаційних
послуг шляхом наближення режиму регу-
лювання номерного ресурсу з країнами-
членами ЄС, розроблення стандартів
щодо функціональної сумісності інформа-
ційно-комунікаційних технологій, забез-
печення розвитку і розгортання широкос-
мугового зв’язку шляхом розроблення та
реалізації відповідного національного
плану, вжиття заходів регулятором щодо
включення доступу до мережі Інтернет у
перелік універсальних послуг зв’язку,
впровадження стандартів електронного
урядування та послуг он-лайн.

У рамках візиту (05–08.10.11, Польща)
делегація НКРЗ обговорила питання
щодо розвитку інформаційного суспіль-
ства, зокрема впровадження Цифрового
порядку денного для Європи (правового
механізму впровадження ініціатив,
пов’язаних із розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій), стандартів
електронного урядування, впровадження
дистанційного навчання, медицини «он-
лайн», електронних платежів та інших
пов’язаних з Інтернетом послуг, а також
регуляторні питання і стратегії щодо
імплементації на національному рівні
таких ініціатив ЄС, як: створення єдиного
активного цифрового ринку; забезпечен-
ня достатнього рівня взаємодії мереж;
подолання зростаючої кібер-злочинності
та ризику низької довіри в мережах;
забезпечення швидкого й ультрашвидко-
го доступу до Інтернету; стимулювання
досліджень та інновацій в галузі ІКТ; підви-
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щення рівня «цифрової освіти» і навичок у
користувачів телекомунікаційних послуг.

Забезпечуючи виконання Меморанду -
му про співробітництво у сфері регулю-
вання електронних комунікацій між
Комісією з питань регулювання суспільних
послуг Республіки Латвія, в травні в Києві
було проведено дводенну зустріч з пред-
ставниками латвійського регулятора з
метою представлення латвійського досві-
ду стосовно аналізу ринку та розрахунку
собівартості послуг взаємоз’єднання,
обговорення майбутніх напрямків співро-
бітництва.

Представник НКРЗ взяв участь у кон-
ференції «Мультисекторне регулювання
– поточні та майбутні виклики», організо-
ваній регуляторним органом Латвії
(09–11.06, м. Рига, Латвія). Під час кон-
ференції було представлено практичний
досвід латвійського регуляторного орга-
ну в галузі зв’язку щодо моделі мульти-
секторного регулювання, переваги і
недоліки, можливості й виклики, імпле-
ментації та транспозиції регуляторної
структури в національне законодавство у
сфері  електронних комунікацій.
Особлива увага приділена ролі регулю-
вання в досягненні цілей, визначених у
Стратегії ЄС–2020 «Цифровий порядок
денний для Європи», зокрема щодо

широкосмугового зв’язку.
На виконання Меморандуму про взає-

морозуміння у сфері електронних кому-
нікацій між Комісією і Органом з питань
інформаційних та комунікаційних техно-
логій Туреччини, на запрошення турець-
кого регуляторного органу делегація
НКРЗ взяла участь у навчальному семі-
нарі з питань регулювання радіочастот-
ного спектру (20–25.11, Туреччина,
м. Стамбул). 

На запрошення консультаційної компа-
нії Cullen International представники НКРЗ
взяли участь у  Форумі  проекту
Європейської Комісії щодо моніторингу
послуг електронних комунікацій та інфор-
маційного суспільства у країнах-кандида-
тах на членство ЄС (26–27.09, Албанія,
м. Тирана).

Тематика цьогорічного Форуму охоп-
лювала питання регулювання телекому-
нікаційного сектору та розвитку інформа-
ційного суспільства у країнах-кандидатах
Європейського Союзу, а саме: забезпе-
чення універсальної послуги, розповсюд-
ження послуг широкосмугового зв’язку,
питань конвергенції у сфері телекомуні-
кацій, захисту даних, безпеки мереж та
інформації, а також питання аналізу
реформи ЄС у сфері електронних комуні-
кацій та її наслідків.
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3.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
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3.2. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ 

Планові надходження коштів до
Державного бюджету відповідно до додат-
ку 1 Закону України «Про Державний бюд-
жет України на 2011 рік» за кодами, за
якими закріплено контроль за справлян-
ням (стягненням) платежів до бюджету у
2011 року становлять 2 789,9 млн грн.

Фактичні надходження коштів до
Державного бюджету України станом на
30.12.2011 становлять 2 245,8 млн грн, в
тому числі в розрізі кодів:

- 22011400 «Плата за видачу, пере-
оформлення, продовження терміну
дії ліцензій на користування радіо-

частотним ресурсом України та
видачу дублікатів таких ліцензій» —
12,9 млн грн;

- 22011700 «Плата за видачу, пере-
оформлення, продовження терміну
дії ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій та видачу
копій і дублікатів таких ліцензій» —
38,3 млн грн;

- 24061000 «Плата за виділення
номерного ресурсу» — 4,3 млн грн;

- 19070000 «Збір за користування
радіочастотним ресурсом України»
— 786,6 млн грн;

- 24140600 «Збір за користування та
надання послуг стільникового рухо-
мого зв'язку» — 1 403,7 млн грн.



Метою діяльності Комісії є забезпечен-
ня потреб кожного споживача і україн-
ського суспільства загалом у сучасних
послугах зв’язку, створення високороз-
виненої національної інформаційно-теле-
комунікаційної інфраструктури та її інтег-
рації у світовий інформаційний простір.

Наразі ми приділяємо велике значення
внесенню змін до законодавчої бази,
спрямованих на створення сприятливих
умов для інвестицій і розвитку галузі та
визначених у плані регуляторної діяль-
ності Комісії: 

1. Приведення Ліцензійних умов
користування радіочастотним ресурсом
України у відповідність до Закону України
«Про радіочастотний ресурс України».

2. Удосконалення нормативної бази
шляхом визначення єдиного Порядку,
який дозволить встановити засади фор-
мування тарифів на роботи (послуги)
Державного підприємства «Український
державний центр радіочастот».

3. Удосконалення чинного «Положен -
ня про надання висновків щодо електро-
магнітної сумісності та дозволів на екс-
плуатацію радіоелектронних засобів».

4. Удосконалення нормативної бази у
сфері телекомунікацій в частині введення
єдиного порядку збору і подання інформації
операторами та провайдерами, що здійс-
нюють діяльність на ринку телекомунікацій.

5. Приведення Порядку здійснення
державного нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України в смугах
радіочастот загального користування у від-
повідність до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо національних комісій, що здійснюють
державне регулювання природних монопо-
лій, у сфері зв’язку й інформатизації, ринків
цінних паперів та фінансових послуг».
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6. Приведення Порядку здійснення
державного нагляду за ринком телекому-
нікацій у відповідність до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо національних
комісій, що здійснюють державне регу-
лювання природних монополій, у сфері
зв’язку й інформатизації, ринків цінних
паперів та фінансових послуг».

7. Врегулювання відносин між суб’єк-
тами ринку телекомунікацій, власниками
майнових комплексів, місцевими органа-
ми самоврядування та власниками діючої
інфраструктури телекомунікаційних
мереж шляхом прийняття Закону України
«Про спільне використання інфраструкту-
ри телекомунікаційних мереж».

8. Внесення змін і доповнень до
Закону України «Про телекомунікації»
щодо визначення й аналізу відповідних
ринків послуг галузі електронних комуні-
кацій, які є потенційним предметом очіку-
ваного регулювання та створення ефек-
тивних механізмів.

9. Удосконалення чинного Переліку
ринків телекомунікаційних послуг з ура-
хуванням норм Рекомендацій Єврокомісії
та національних особливостей розвитку
ринку телекомунікацій.

10. Вдосконалення нормативно-пра-
вової бази шляхом реалізації у співробіт-
ництві з країнами ЄС проекту Twinning
«Посилення регуляторної та юридичної
спроможності НКРЗ щодо регулювання
сектору телекомунікацій».

11. Розроблення та затвердження:
- Правил взаємоз’єднання телеко-

мунікаційних мереж
- Порядку регулювання розрахун-

кових такс за послуги пропуску
трафіку до телекомунікаційних
мереж



ного користування у відповідність
до вимог Законів України «Про
телекомунікації»

- Правил надання в користування
кабельної каналізації та елек-
трозв’язку

- Тарифів на роботи (послуги)
Державного підприємства «Україн -
сь кий державний центр радіочас-
тот», пов’язані з користуванням
радіочастотним ресурсом України
та виділенням номерного ресурсу 

- Розрахункових такс за послуги
пропуску трафіку до телекомуніка-
ційних мереж операторів телеко-
мунікацій з істотною ринковою
перевагою на ринках послуг про-
пуску трафіку

- Порядку здійснення державного
нагляду за ринком послуг поштово-
го зв’язку

- Положення про надання послуг із
перенесення абонентських номерів
та використання персональних
номерів

- Порядку проведення конкурсів або
тендерів на отримання ліцензій на
користування радіочастотним
ресурсом України.
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- Основних вимог до договору 
про надання телекомунікаційних
послуг

- Порядку ведення реєстру операто-
рів, провайдерів телекомунікацій

- Переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію

- Правил здійснення діяльності опе-
раторами телекомунікацій та
Правил здійснення діяльності про-
вайдерами телекомунікацій

- Граничних тарифів на загальнодос-
тупні телекомунікаційні послуги

- Порядку аналізу ринків телекому-
нікаційних послуг та визначення
операторів з істотною ринковою
перевагою 

- Положення про вимірювання пара-
метрів телекомунікаційних мереж з
метою здійснення державного
нагляду у сфері телекомунікацій

- Положення про державне регулю-
вання номерного ресурсу телеко-
мунікаційних мереж загального
користування (ТМЗК) України

- Порядку маршрутизації трафіку в
телекомунікаційній мережі загаль-



Державне підприємство «Україн -
ський державний центр радіочас-
тот» (УДЦР) є підприємством ново-
го покоління. Підприємством, яке
стабільно розвивається, використо-
вує у своїй діяльності найсучасніші і
перспективні технології.

Діяльність УДЦР спрямована на:

• забезпечення ефективного ко рис -
тування радіочастотним ресурсом
(РЧР) України та номерним ресурсом
України в інтересах усіх категорій та
груп користувачів;

• створення умов для впровадження в
Україні та подальшого розвитку теле-
комунікаційних технологій з викорис-
танням РЧР;

• забезпечення електромагнітної су -
міс ності радіоелектронних засобів
(РЕЗ) та випромінювальних пристроїв
(ВП) будь-якого призначення, що
експлуатуються в смугах радіочастот
загального користування, а також з
РЕЗ спеціального призначення.
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Український державний центр

радіочастот —

• це — виробничий колектив з 15-річ-
ним досвідом роботи;

• це — підприємство, яке оснащене
сучасним обладнанням, приладами
та комплексами;

• це — високий рівень фахової підго-
товки працівників та гарантія надій-
ності наданих послуг;

• це — підприємство, на якому впро-
ваджено систему управління якістю,
що сертифікована на відповідність до
вимог стандарту ISO 9001:2009.

УДЦР має:

• акредитовані Національним агент-
ством з акредитації України (НААУ) на
проведення видів робіт та вимірю-
вань структурні підрозділи;

• статус повноправного члена Сектору
радіозв’язку МСЕ (ITU) та Євро -
пейського інституту стандартів теле-
комунікацій (ETSI);

• одну з найкращих в Європі й найкра-
щу в СНД, за оцінками зарубіжних
експертів, систему технічного радіо-
контролю.

УДЦР надає широкий спектр

послуг суб’єктам ринку телекомуні-

кацій:

• у стислі терміни здійснює при-
своєння радіочастот і видачу дозво-
лів на експлуатацію РЕЗ (ВП), а
також проводить розрахунок елек-
тромагнітної сумісності РЕЗ різних
радіотехнологій;
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• здійснює реєстрацію (нотифікацію)
параметрів радіочастотних при-
своєнь або суден; міжнародно-пра-
вовий захист присвоєнь радіочастот
України, міжнародну координацію
присвоєнь радіочастот України та
інших країн;

• готує висновки щодо можливості засто-
сування РЕЗ (ВП) на території України;

• видає дозволи на ввезення РЕЗ (ВП)
в Україну з-за кордону, веде облік
кодів ІМЕІ мобільних терміналів;

• здійснює технічний радіоконтроль
параметрів випромінювання РЕЗ, ВП
та радіочастотний моніторинг вико-
ристання РЧР України, в тому числі
радіомоніторинг й геолокацію зем-
них станцій супутникового зв’язку у
смугах  частот  C (3,4–5,25 ГГц,
5,725–7,025 ГГц) і Ku (10,7– 14,8 ГГц)
діапазонів;

• оперативно проводить заходи щодо
забезпечення електромагнітної су -
місності РЕЗ, виявлення й усунення
джерел радіозавад;

• проводить вимірювання параметрів при
проведенні натурних та приймальних
випробувань РЕЗ на місці експлуатації;

• проводить вимірювання параметрів
телекомунікаційних мереж загально-
го користування, в тому числі щодо
маршрутизації трафіку;

• готує висновки щодо виділення або
переоформлення номерного ресурсу;

• здійснює експертизу технічної доку-
ментації на розробку РЕЗ та іншого
обладнання, стандартів, методик,
іншої нормативно-технічної докумен-
тації у галузі зв’язку.
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Центр сертифікації УДЦР якісно вико-
нує широкий комплекс робіт з підтверд-
ження відповідності (сертифікації) продук-
ції, а також проводить випробування тех-
нічних засобів телекомунікацій, РЕЗ, ВП та
іншої продукції, комплексні випробування
телекомунікаційних мереж і здійснює
інструментальну оцінку електромагнітної
обстановки.

Переважну більшість робіт Центр сер-
тифікації виконує на рівні європейських
випробувальних лабораторій.

За вагомий внесок у забезпечення
розвитку галузі зв’язку та становлен-
ня інформаційного суспільства, а
також за високі виробничі досягнення
трудовий колектив УДЦР нагородже-
но Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2007 р.) та
Подякою Прем’єр-міністра України
(2011 р.).

За даними органів державної ста-
тистики, Український державний
центр радіочастот третій рік поспіль
визнається одним з кращих дер-
жавних підприємств України.
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the Commission’s scope of authority in analy-
sis and identification of markets for telecom-
munication services and telecommunication
operators with significant market advantage.

One of the key events in 2011 was to work
out a systematic state approach to organization
of regulator activities. In conformity with the Law
of Ukraine “On Telecommunications” the
President of Ukraine in his Decrees
No 1065/2011 and 1067/2011 dated
11/23/2011 liquidated the National
Commission for Communications Regulation of
Ukraine and created the National Commission
that is responsible for state regulation of com-
munications and information technologies as
the state collegial agency that reports to the
President of Ukraine and the Verkhovna Rada of
Ukraine (the Parliament). With extended scope
of authorities this state agency has acquired the
ability of ensuring systematic, comprehensive
and coherent approach to developing the com-
munications and information technology sec-
tors, accelerating the process of building the
information society in the country, the major
challenges we have to face today. 

To summarize, I would like to highlight the fact
that informational changes sweeping across the
communications industry produce a positive
effect on building the civil society in Ukraine,
consolidating democratic values and compre-
hensive development of the national economy.
Guided by the consumer interests, regulators in
these areas will keep searching for the ways of
enhancing the investment attractiveness and
promoting implementation of new promising
information and communications technologies.

I would like to present you the 2011 report
prepared by the National Commission for
Communications Regulation of Ukraine.

Sincerely yours,
Petro Yatsuk, 

Chairman of NCCR Liquidation Commission 

Introducing modern
advanced technologies in
the field of telecommuni-
cations plays the key role
in boosting up the rapid
innovative development
of the national economy
and information society;
improving living stan-

dards and enhancing social guarantees.
In 2011, the communications industry dis-

played growth in all major segments. The
total amount of communications services has
reached UAH 50.3 bil, a 6.0 % increase as
compared to the previous year. The revenues
from the communications services to the
public reached almost 37 % of all communi-
cation services or UAH 18.4 bil, the UAH
434 mil improvement as compared to 2010. 

The task of creating favorable environment
that satisfies the modern social needs in
telecommunication was successfully accom-
plished last year by the national communications
regulatory authority, the National Commission for
Communications Regulation of Ukraine. 

Over all its existence the major priority for
NCCR has been and remains the observance
of openness and transparency principles.
This objective was achieved by publishing all
regulatory decisions and Commission’s draft
normative documents, by being constantly in
touch with the market players: service suppli-
ers and consumers. 

The legal basis that was laid by changes
introduced to the Laws of Ukraine “On
Telecommunications”, “On Radio Frequency
Resource of Ukraine”, “On Postal Services”
and other legislation promotes competitive
environment, primarily through creating fair
and transparent conditions for operators. The
progress in industry will be promoted by elimi-
nating the obstacles the businesses encounter
when trying to access the market, by extending

DEAR LADIES AND GENTLEMEN!



LEGISLATIVE CHANGES AND 
MAIN DECISION ADOPTED BY
COMMISSION THAT AFFECTED 

THE MARKET

In accordance with the Action Plan on
preparation of draft regulations approved by
the NCCR Resolution No 180 dated
04/21/2011, in 2011 NCCR focused its
efforts primarily on developing the regulato-
ry basis for communications industry with a
considerable regulatory effect in area of
telecommunications, on provision of the
postal communications services and the
use of radio frequency resources of Ukraine. 

The most important were the following
telecommunication market norms and by-
laws:

Determination of telecommunica-
tion service markets, their analy-
sis and identification of operators
with considerable market advan-
tage 
The Law of Ukraine No 2751-VI dated

12/02/2010 “On Amending the Law of
Ukraine “On Telecommunications” (regard-
ing the market of telecommunication traffic
services) (the “Law”) that came into effect in
January 2011 provided the NCCR with the
authority to determine the markets for
telecommunication services, perform their
analysis and identify operators with consid-
erable market advantage. 

Decisions that NCCR took in line with this
legislation enabled it to promote equal and
transparent conditions for all players at the
telecommunication services market, con-
tribute to efficient competition by imple-
menting the NCCR authority of establishing
operators with considerable market advan-
tage, by imposing on them, if necessary, the
respective regulatory commitments, such
as commitment to comply with the
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Commission tariffs charged for traffic termi-
nation services.

Development of the draft
Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine “On Approval
of Rules on Provision and Receipt
of Telecommunication Services”
(new revision)
The draft Resolution of the Cabinet of

Ministers of Ukraine “On Approval of Rules
o n  P ro v i s i o n  a n d  R e c e i p t  o f
Telecommunication Services” (new revision)
that has been developed by NCCR with
feed-back from the telecommunication
market players was concurred with all inter-
ested central executive agencies and sub-
mitted for review and approval to the
Cabinet of Ministers of Ukraine.

Publication of the “Procedures
applicable to registration of sub-
scribers who receive telecommu-
nication services without written
contract” 
This normative document was approved

by the NCCR Resolution No 393 dated
08/11/2011 and registered with the Ministry
of Justice of Ukraine No 1046/19784 dated
09/05/2011. According to this Procedure,
the subscriber who receives the telecom-
munication services without written contract
can get registered with an operator by pro-
viding his/her personal data in accordance
w i t h  t h e  L a w  o f  U k ra i n e  “ O n
Telecommunications” in line with NCCR pro-
cedures. 

After coming into force this legislative
document will foster creation of the trans-
parent registration procedure for sub-
scribers receiving telecommunication serv-
ices without written contract, protection of
consumer rights and enhance the quality of



Tariff regulation of public telecom-
munication services 
Within its legally established scope of

authorities the NCCR adopted Resolution
No 157 dated 04/08/2011 “On Approval of
Cap Tariffs for Public Telecommunications
Services” that was registered with the
Ministry of Justice of Ukraine No 497/19235
dated 04/21/2011.

The new limit tariffs were developed in con-
formity with the Procedure of tariff regulation
for public telecommunication services
approved by the NCCR Resolution No 1438
dated 04/02/2009 registered with the Ministry
of Justice of Ukraine by entry No 363/16379
dated 04/22/2009; this Procedure sets forth
the uniform principles of charging tariffs for
the public telecommunication services for all
telecommunication operators.

Introduction of new tariffs for the public
telecommunication services reduced to the
level approaching prime costs considerably
reduced the unprofitability of the said servic-
es and improved the overall economic well-
being of telecommunication operators that
consequently resulted in new possibilities of
pooling the necessary investments for devel-
opment, technical modernization and recon-
struction of telecommunication networks.

It should be borne in mind that the NCCR
Resolution No 156 dated 04/08/2011, reg-
istered with the Ministry of Justice of
Ukraine by entry No 496/19234 dated
04/21/2011 has approved amendments to
tariff regulatory procedures applicable to
the public telecommunication services
according to which the new tariffs will be
applicable to telephone set connections
(telephone installations) and telephone set
subscription fees depending on tariff plans.

Tariff regulation of universal postal
services
The tariffs for the universal postal servic-

es for years 2011–2012 were revised by tak-
ing into account the current economic situ-
ation in the country.

By its Resolution No 540 dated
10/06/2011 the  NCCR approved
Amendments to limit tariffs applicable to
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services they receive; it will increase the
level of competition at the telecommunica-
tions market, harmonize Ukrainian telecom-
munications legislation with the EU legisla-
tion, such as the guarantee of reserving
telephone numbers to subscribers.

Publication of “National Roaming
Services Procedure”
This normative document was approved

by the NCCR Resolution No 429 dated
08/25/2011 and registered with the Ministry
of Justice of Ukraine No 1077/19815 dated
09/13/2011. The Procedure stipulates con-
ditions of providing national roaming servic-
es, obligations of telecommunication opera-
tors providing national roaming services
with regard to end users, procedures of
NCCR out-of-court settlement of disputes
arising between telecommunication opera-
tors on issues related to the national roam-
ing services. The scope of this Procedure
also covers the telecommunication opera-
tors providing mobile communication serv-
ices and telecommunication service con-
sumers.

Besides, according to this Procedure the
operators must inform NCCR on entering
into and terminating agreements with roam-
ing partners within a month after such
agreements effective date. 

After coming into force this legislative
document will foster creating of the trans-
parent mechanism of national roaming serv-
ices both for operators and consumers of
these services; create favorable environ-
ment to satisfy the consumer demand for
telecommunication services, enhance com-
petition at the telecommunication market.



universal postal services that were subse-
quently registered with the Ministry of
Justice of Ukraine under No 1178/19916
dated 10/12/2011 and enacted on
10/20/2011. The tariffs were changed by
taking into consideration the scheduled
prime costs of the universal postal services
calculated in accordance with the planned
scope of services, the economically sub-
stantiated planned expenses of providing
these services, and the profit margin.

The schedule increase in tariffs for the
universal postal services will be broken
down into two phases: since 10/20/2011
and since 01/01/2012.

Introduction of amendments to the limit
tariffs led to increase in “UkrPoshta” rev-
enues from the postal services and allowed
it to achieve the new target salary rates for
the enterprise personnel, fist of all to the
country postmen, post office operators. The
new higher tariffs also enabled the state
enterprise to crate necessary conditions for
providing the guaranteed universal postal
services.

MAIN EVENTS OF THE YEAR 

Extending scope of authorities
assigned to the National
Commission
A considerable contribution into the leg-

islative support to the communications and
information technologies industry was the
Law No 3610-VI: “On Amendments to
Several Legislative Acts of Ukraine on
National Commissions that Exercise State
Regulation of Natural Monopolies, in 
the sphere of Communications and
Informatization, Stock Markets and
Financial Services” enacted by Verkhovna
Rada of Ukraine on July 7 2011. This Law set
the uniform standardized requirements to
creation and activities of the national com-
missions responsible for state regulation in
their respective areas, in particular estab-
lishing procedures of assigning commission
member status, determining their overall
number and appointment to respective
positions.
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MAIN RESULTS OF 2011 ACTIVITIES

In accordance with Law of Ukraine “On
Telecommunications” the President of
Ukraine in his Decrees No 1065/2011 and
1067/2011 dated 11/23/2011 liquidated the
National Commission for Communications
Regulation of Ukraine and established the
National Commission for the State Regulation
of Communications and Informatization of
Ukraine (the NCCIR), as the state collegial
agency reporting to the President of Ukraine
and Verkhovna Rada of Ukraine. 

The NCCIR is the body of state regulation
in area of telecommunications, information
technologies, radio frequency resources
and post services. In these areas the NCCIR
will perform the functions the licensing,
authorizing, regulator and state supervision
(control) agency.

Within extended scope of its authorities
the NCCIR will be also additionally charged
with ensuring systematic, comprehensive
and coherent approach to developing the
communications and information technolo-
gies sectors.

Privatization of OJSC UkrTeleCom
One of the most important telecommuni-

cations events in 2011 was the sale of the
national operator “UkrTeleCom” (OJSC was
replaced with PJSC), by far the greatest
enterprise specializing in the fixed tele-
phone communication services, to the
Austrian Investment Fund EPIC. 

Taking into account strong positions of
the national operator “UkrTeleCom” on the
local telephony, interurban and long-dis-
tance telephone communication market its
privatization is expected to enhance the
enterprise economic efficiency, attract new
investments into development of its IT and
communication infrastructure, expand the
spectrum of services it provides, increase
service accessibility and quality of socially
significant telecommunication services for
all population strata.
Conducting analysis of traffic termi-

nation services in fixed and mobile commu-
nication markets and identifying operators
with significant advantage in these markets.
Dividing market research responsi-

bilities between telecommunication regula-



HOLDING COMMISSION MEETINGS

In accordance with laws of Ukraine “On
Telecommunications”, “On Postal Servi -
ces”, “On Radio Frequency Resource of
Ukraine” and other regulatory acts and leg-
islation the Commission implemented its
authorities by taking resolutions at the
meetings held normally on a weekly basis.

In 2011, the Commission held 46 meet-
ings and passed 699 resolutions, including:

- on licensing issues – 146;
- on issue of distributing the (subscrip-

tion) numbering resources – 54;
- on issue of researching the possibility

to use radio-electronic devices in
Ukraine and issue of concurring the
use of some radio-electronic devices
in Ukraine – 37; 

- on issue of introducing the
Telecommunications Operator and
Provider Log – 46;

- on issue of reviewing draft Laws of
Ukraine – 49; 

- on issue of reviewing and concurring
draft Resolutions and instructions
issued by the Cabinet of Ministers of
Ukraine – 43; 

- on issue of reviewing and concurring
norms and regulations sent to NCCR
for concurrence by other central
executive agencies – 17; 

- on issue of reviewing norms and reg-
ulations developed by NCCR, State
Communications Directorate and
Ukrainian State Centre of Radio
Frequencies – 55; 

- on issues related to activities of the
Ukrainian State Centre of Radio
Frequencies – 13;

- on issue of related to activities of
State Communications Directorate –
97;

- on issue of conducting extraordinary
verifications of telecommunication
operators – 34;

- Approval of Proposal Catalogue
regarding interconnection between
telecommunication networks – 11;

- Other issues – 97.
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tor and the Antimonopoly Committee. To this
end, the NCCR has held a number of meet-
ings with the representatives of executive
agencies and businesses and based on
obtained results has developed the draft Law
of Ukraine “On amending the Law of Ukraine
“On Telecommunications” designed to iden-
tify and analyze electronic communication
services that are potential subject of future
regulation and consider the issue of creating
efficient market impact mechanisms.
Bringing the portion of legally

imported terminals in Ukrainian market
to 95–97 %, as opposed to 5–8 % in 2008
by building the fruitful cooperation with the
State Tax Agency of Ukraine. By now, two
mobile telephone manufacturers (Samsung
and LG) have already switched to direct
delivery of mobile telephones into Ukraine,
similar to European practices.
Implementation of the European Bank

for Reconstruction and Development
(EBRD) trainingproject that targets the area
of regulatory activities in area of electronic
communications. Under this project a group
of experts from Great Britain, Finland, Ireland,
Canada and Sweden taught in April –
November 2011 8 training modules on such
curriculum topics as identification and analy-
sis of telecommunication markets, regulation
of inter-connections, access to and mutual
use of infrastructure, management of limited
resources, protection of consumer rights and
interests and the efficient regulation methods. 

Major outcome of this training was imple-
menting the acquired knowledge and skills
in real practice.
Conducting international Forum

“Prospects of the ICT Development in the CIS
and Eastern Europe Regions”. The Forum
was held as part of the 45th anniversary
Council of Heads meeting of the Regional
Communications Commonwealth (RCW).
The forum participants exchanged the practi-
cal experience in development of communi-
cations and IT markets, received the objec-
tive analysis of trends in development
telecommunications across different CIS and
Eastern European countries and an exclusive
expert evaluation of telecommunication mar-
ket directly from the industry top managers.



1.1. REVENUE DYNAMICS

In 2011, the revenues the industry has
collected by selling communication services
reached UAH 50.3 bil, a 6.0 % increase as
compared to the previous year. The rev-
enues from the communications services
rendered to the public grew 2.3 % and
equaled UAH 18.4 bil (See Figure 1.1).

In 2011, revenues generated by telecom-
munication services that constitute 92 % of
all communication industry revenues, went
up 6.0 % and reached UAH 46.2 bil.
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The mobile, fixed and broad-band (com-
puter) communications remained to be the
principal segments of telecommunications
market that all together added up to
spectacular 94.6 % of all telecommunica-
tion services revenue in 2011.

1.2. DISTRIBUTION OF REVENUES

In terms of revenues generated by
telecommunication services over the recent
years the leading positions are held by
mobile communication whose share in the
total volume of telecommunication services
added up to 67.1 % in 2011 (See Figure 1.2).

In 2010 – 2011, the revenues generated
by the local telephone communication 
services in the overall structure of telecom-
munication services equaled 9.7 %.

In 2011, revenues generated by the broad-
band (computer) communication services
grew by UAH 510.9 mil, and reached 10.2 %.

The revenues from the fixed long-dis-
tance communication fell by UAH 0.1 bil and
revenues from the inter-urban telephone
communication fell by UAH 0.4 bil, with their
share equaling 1.2 % and 2.3 % respective-
ly as compared to the overall volume of
telecommunication revenues.

Figure. 1.1. Revenues collected from communication
services in 2006–2011, UAH bil.

Figure. 1.2. Distribution of revenues across telecommunication service segments in 2010 and 2011 (UAH bil, share, %)



telephony services, but rather the
growing volumes of broad-band
Internet and additional services;

- The drop in revenues from fixed inter-
urban and long-distance communica-
tion services was cased by decreased
volume of consumption and increas-
ing trend of substituting them with
mobile communications and Internet
(VOIP) calls;

- The telecommunication operators
and providers keep extending their
subscriber base by offering diverse
alluring service packages and tariff
plans.
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1.3. REVENUES GENERATED BY 
DIFFERENT TYPES OF 

TELECOMMUNICATION SERVICES

The analysis of 2011 telecommunication
market concluded in the following results:

- The total number of broad-band
Internet consumers went up 25.9 %,
which was conditioned by higher
intensity of broad-band Internet oper-
ators and introduction of modern
telecommunication technologies;

- The major source of increased rev-
enues from the mobile communica-
tion operators was not the voice

Figure. 1.3. Revenues by services as compared to total volume of telecommunication market revenues in 2010 and
2011, UAH mil 



2.1. IMPROVING REGULATORY
NORMS AND BY-LAWS IN 
COMMUNICATION AREA

The normative and legislative base of
state regulation in area of communications
is laid by the Laws of Ukraine “On
Telecommunicat ions”,  “On Posta l
Services”, “On Radio Frequency Resource
of Ukraine” as well as by-laws and regula-
tions.

To ensure proper performance of its
functions in accordance with legislation and
the Concept of telecommunications indus-
try development the National Commission
for Communications Regulation of Ukraine
continued in 2011 to work out regulatory
norms and legislation on regulatory issues
in communications area in conformity with
the Action Plan on preparation of draft regu-
lations approved by the NCCR Resolution
No 180 dated 04/21/2011.

In 2011, Commission developed the list
of paid administration services that are pro-
vided by the National Commission for
Communications Regulation of Ukraine and
Ukra in ian  State  Centre  of  Radio
Frequencies that was approved by the
instruction of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No 668-r dated 05/23/2011.

Besides, the Ministry of Justice of
Ukraine registered the following norms and
regulations that produce a significant regu-
latory effect On Telecommunications and
the use of radio frequency resources of
Ukraine:

- NCCR Resolution No 393 dated
08/11/2011 “On approval of subscriber reg-
istration procedure for subscribers who
receive telecommunication services without
written contract”, registered in the Ministry
of Justice of Ukraine on 09/05/2011 under
No 1046/19784;
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- NCCR Resolution No 429 dated
08/25/2011 “On approval of national roam-
ing services procedure” registered in the
Ministry of Justice of Ukraine on
09/13/2011 under No 1077/19815;

- NCCR Resolution No 444 dated
08/25/2011 “On approval of procedure
applicable to analysis of internet traffic serv-
ices and identification of telecommunication
operators with considerable market advan-
tage”;

- NCCR Resolution No 689 dated
12/01/2011 “On approval of provision about
providing to foreign users the permits to
import and operate radio-electronic devices
for period of Euro-2012”;

- NCCR Resolution dated 12/01/2011
No 687 “On approval of tariffs charged for
internet traffic services in telecommunica-
tion networks of operators with significant
market advantage in Internet traffic service
markets”.

To improve communications legislation,
foster better satisfaction of consumer
demand for modern and high quality
te lecommunicat ion  serv ices,  br ing
Ukrainian telecommunications legislation in
conformity with the European Union legisla-
tion the draft Law of Ukraine “On introduc-
tion of amendments to some Ukrainian leg-
islation regarding issues of communication
regulation” was developed.

According to this draft Law the amend-
ments will be introduced to the Law of
Ukraine “On Telecommunications” to assign
to NCCR the authority to decide on: 

issues of establishing the following pro-
cedures:

- of (subscription) numbering resources
distribution, record keeping and with-
holding;

- of provision of services associated
with transfer of subscriber numbers;



The commission has also drafted the Law
of Ukraine “On Amending the Law of Ukraine
“On Postal Services” (regarding the issue of
the state supervision of postal communica-
tions).

This draft Law was developed to meet the
requirements set forth in the Law of Ukraine
“On introducing changes to some legislation
of Ukraine regarding the issue of national
commission responsible for the state regu-
lation of natural monopolies, in area of com-
munications and information technologies,
securities markets and financial services”,
final provisions, part four. 

This draft Law was adopted to meet the
following objectives: 

- bring in conformity with the Laws of
Ukraine “On Telecommunications» and
“On Radio Frequency Resource of
Ukraine” the norms of the Law of Ukraine
“On Postal Services” with regard to the
state supervision in area of postal commu-
nications;

- assign to the Central Executive
Agency for Communications (CEAC) the
authority of establishing the list and values
of quality parameters for postal services;

- describe in the Law procedure of
entering the businesses into the postal serv-
ice operator log.

2.2. REGISTRATION AND LICENSING 

In accordance with the Law of Ukraine
“On Telecommunications”, article 42, part
one the NCCR is responsible for registration
of telecommunication businesses and
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- of providing national roaming services;
- of publishing by telecommunication

operators and providers information
on quality of telecommunication serv-
ices;

the issue of establishing the exhaustive
list of reasons that can be used to reject the
request for issuance, reassurance, exten-
sion of validity term and cancellation of
duplicate permit for the use of subscription
numbering resources;

establishing administrative and economic
liability for telecommunication operators and
providers in form of penalties and fines for
violation of telecommunication legislation.

Also, in conformity with item 53 of the
Actions Plan regarding the 2011 implemen-
tation of the State program of adapting
Ukrainian legislation and the European
Union legislation approved by the
Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No 790-r dated 08/17/2011, and by
raking into consideration the best world
practices, NCCR has developed the draft
Law of Ukraine “On Amending the Law of
Ukraine “On Telecommunications” to identi-
fy and analyze the respective markets for
electronic communication services that are
potential area of regulation and creation of
efficient mechanisms”.

The purpose of introducing changes into
existing legislative base is to extend the
Commission’s scope of authorities regard-
ing the analysis of telecommunication serv-
ice markets, establishing criteria of identify-
ing the operators with significant market
advantage in telecommunication service
markets and enlarging the NCCR authorities
by the possibility of imposing on such oper-
ators respective regulatory commitments in
the wholesale and retail telecommunication
service markets, and to divide responsibili-
ties between the telecommunications regu-
latory agency and the Antimonopoly
Committee of Ukraine on the market
research issues.



maintenance of the Telecommunication
Operator and Provider Log.

In 2011, 443 businesses, including 217
operators and 226 providers were included
in the Telecommunication Operator and
Provider Log. The Log can be found at the
NCCR web-site.

In accordance with Law of Ukraine “On
Telecommunications” the NCCR is respon-
sible for licensing of the following telecom-
munication activities:

1) provision of fixed telephone commu-
nication services with the right of maintaining
and operating telecommunication networks
and leasing out electronic communication
channels (local, inter-urban, long-distance); 

2) provision of fixed telephone commu-
nication services with wireless access to
telecommunication network with the right of
maintenance and leasing out electronic
communication channels (local, inter-
urban, long-distance); 

3) provision of mobile telephone com-
munication services with the right of main-
taining and operating telecommunication
networks and leasing out electronic com-
munication channels; 
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4) provision of services associated with
maintenance and operation of telecommu-
nication networks, TV and radio broadcast-
ing networks, wire radio and TV-networks.

In its licensing decisions, the NCCR is
guided by the Law of Ukraine “On
Telecommunications” and the following nor-
mative documents:

1. Licensing conditions applicable to
provision of fixed long-distance, inter-
urban, local telephone communication serv-
ices with the right of maintenance and oper-
ation of telecommunication networks and
leasing out electronic communication chan-
nels, approved by the NCCR Resolution No
1789 dated 12/10/2009, registered with the
Ministry of Justice under No 19/17314 on
01/13/2010;

2. Licensing conditions applicable to
provision of fixed telephone communication
services with wireless access to telecom-
munication network with the right of main-
taining and leasing out electronic communi-
cation channels: local, inter-urban, long-
distance, approved by the NCCR Resolution
No 348 dated 07/29/2010, registered with

Table 2.1. Number of operators/providers entered in the Telecommunications Operator and Provider Log and number of
issued licenses 



To ensure transparency and openness
the Commission performed routine reach
out programs with the telecommunication
market participants and the broad public to
inform them on resolutions that have been
taken at the Commission’s meetings. The
reach out activities of Commission includ-
ed publications on the NCCR official web-
site, in digital and printed media, including
in Internet, arrangement of press-confer-
ences, briefings, inviting the media repre-
sentatives to attend the Commission meet-
ings, to take interviews with the NCCR
Head and members and other types of
communication with journalists and the
public. In 2011, the NCCR held four press
briefings and press conferences, one on-
line broadcasted interview with digital and
printed media and a number of public
events.

In the reporting period, the NCCR
experts have prepared and published ion
the official web-site 32 notices about
norms and regulations that were offered for
public discussions to fathom out the per-
spectives of the broad public and partici-
pants of the telecommunication market,
and 14 reports regarding the analysis of
regulatory impact of the said drafts.
Besides, in the reporting period pursuant
to item 20 of the Procedure of public con-
sultations on issues of generating and
implementing state policy Commission has
published on its web-site 4 reports on
results of the public discussions of norms
and regulations and 15 reports on the fol-
low-up done to measure the efficiency of
the normative legislation adopted in the
past. Principal format of the public discus-
sion practiced by NCCR is to hold extend-
ed task force meetings, meetings of the
NCCR Public Council, and to perform elec-
tronic public consultations.

O n  7  A p r i l  2 0 1 1 ,  t h e  N a t i o n a l
Commiss ion  for  Communicat ions
Regulation of Ukraine made the presenta-
tion of the “Report on NCCR activities and
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the Ministry of Justice under No 688/17983
on 08/16/2010;

3. Licensing conditions applicable to
provision of mobile telephone communica-
tion services with the right of maintaining
and operating telecommunication networks
and leasing out electronic communication
channels, approved by the NCCR
Resolut ion dated No 179 dated
01/26/2006, registered with the Ministry of
J u s t i c e  u n d e r  N o  1 4 5 / 1 2 0 1 9  o n
02/17/2006;

4. Licensing conditions applicable to
services associated with maintenance and
operation of telecommunication networks,
TV and radio broadcasting networks, wire
radio and TV-networks, approved by 
the NCCR Resolution No 513 dated
11/11/2010, registered with the Ministry of
Justice under No 1200/18495 on
11/30/2010.

In 2011 the amount of license fees paid
for all types of telecommunication services
totaled UAH 38.3 ml. 

In 2011, the NCCR issued 347 telecom-
munication licenses, reissued 132 licenses
(including 59 free licenses) for the total of
UAH 12.4 thou, issued 181 license dupli-
cates for the total of UAH 30.8 thou, and
extended validity for 99 licenses for the total
of UAH 7.19 ml.

As of 01/01/2012 the total number of
licensed telecommunication operators in
Ukraine equaled 1,704.

2.3. PUBLIC CONSULTATIONS 

In the reporting period the National
Commission for  Communicat ions
Regulation of Ukraine focused its activities
on NCCR Actions Plan to implement in 2011
the Concept of assisting executive agencies
to develop civic society in accordance with
Procedure of public consultations on issues
of generating and implementing state policy
that was approved by the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine No 996
dated 11/03/2010.



status of telecommunication market in
Ukraine in 2010” that was followed by the
press-briefing of the NCCR Head and
members. The presentation was attended
by the representatives of the Administration
of the President of Ukraine, people
deputies (members of Parliament) of
Ukraine, officials from the Cabinet of
Ministers of Ukraine, central executive
agencies, chiefs of NCCR structural sub-
divisions, the State Inspection of
Communications, SE “Ukrainian State
Centre of Radio Frequencies”, operators,
providers, members of civic organizations
and journalists from leading Ukrainian
media. The participants of the presentation
agreed that only success of Commission’s
efforts to create for operators and providers
proper conditions based on the predictable
and regulated market would allow to each
of them quickly react to market changes,
which, correspondingly, would create new
conditions for meeting the consumer
demand for high quality and accessible
communication services.

On 21 June, Commission held the
Round table to discuss the new revision of
the Regulations applicable to provision
and receipt of telecommunication services
that was attended by the state agency offi-
cials, representatives of the business
community and the public. The new revi-
sion of the Regulations was drafted with
assistance of the NCCR Public Council,
association of communication operators
“Telas”, Internet Association of Ukraine,
Telecommunication chamber of Ukraine,
Ukrainian Union of Industrialists and
Entrepreneurs. 

On 8 December, the long-distance
Forum “Prospects of the ICT Development
in the CIS and Eastern Europe Regions”
was held in Kyiv and brought together
everyone who is attracted to building infor-
mation society based on modern informa-
tion and communications technologies.
The commission set up on-line broadcast of
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this event through the NCCR official web-
site. It was attended by the Heads of the
Regional Communications Commonwealth,
officials from the ministries and other cen-
tral executive agencies, delegates from sci-
entific and higher educational institutions,
public structures, operators, producers,
vendors, leaders of the professional and
business communities in Ukraine and
abroad, as well as public and media repre-
sentatives.

During the Forum, National Commission
arranged the exposition of the state-of-the-
art ICT where the Forum participants could
learn about the most recent achievements,
opportunities and prospects in the commu-
nication industry. The Forum was the site
where its participants could exchange prac-
tical experience in ICT development, get an
objective analysis of most recent telecom-
munications industry trends across CIS and
Eastern European countries and listen first
hand the expert evaluation of telecommuni-
cation market provided directly by industry
leaders etc.

In the framework of preparations to the
international Forum Commission has creat-
ed the presentation video “Communication
in Ukraine”, a story about birth and devel-
opment of the national communications
and information technologies and an
attempt to convey the essence of the info-
communication industry. This video was
demonstrated during 45th anniversary ses-
sion of the Council of Heads of the Regional
Communications Commonwealth and at



keys, the most important issue of continu-
ing developing the electronic identification,
authentication and electronic digital signa-
ture.

In reporting period, the NCCR Head and
members participated in the foundation
meeting of the NCCR Public Council and 7
meetings held to review the most significant
issues of the industry with the greatest pub-
lic effect: such as compiling the draft
Regulations for provision and receipt of
telecommunication services; drafting the
Procedure of regulating tariffs for leasing
out cable ducts to telecommunication
operators; drafting the “Procedures of ana-
lyzing the traffic transmission service mar-
ket, and identifying the telecommunication
operators with significant market advan-
tage”; drafting the Law of Ukraine “On
mutual use of telecommunication infra-
structure”; drafting the estimated rates
charged for transmission of traffic to
telecommunication networks administered
by operators with significant market advan-
tage at the traffic transmission service mar-
ket and some others.

The National Commission has issued 11
editions of the “NCCR Bulletin (official
issue)” that has published the updated and
most critical information about NCCR activ-
ities, the resolutions adopted by
Commission and registered with the
Ministry of Justice of Ukraine, norms, regu-
lations etc. 

Pursuant to the Law “On Access to the
Public Information» the NCCR has
launched on its official web-site publica-
tion of the new column: “Access to the pub-
lic information” that describes the rights of
citizens and information owners set forth in
the Law of Ukraine “On Access to the
Public Information”, publishes procedures
that must be followed when drafting and
submitting the requests for information
administered by the National Commission
for Communications Regulation of Ukraine
as well as the list of Commission propri-
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the international Forum “Prospects of
developing ICT in the CIS and Easter
European region”.

On 8-9 December, at the Forum Intel
Corporat ion held  the workshop
“Development of the National Strategy and
P l a n s  o f  B ro a d b a n d  N e t w o r k s
Development. Practical Methods and
Tools: Organization and Using of Fund of
Universal Services/Access”. The workshop
was set up in form of interactive hands-on
sessions with concrete examples of rele-
vant data collection programs, market
analysis, strategic planning and adminis-
tration. Also, during Forum the
Commission jointly with the Publishing
House “SoftPress” held the conference
“Modern Telecommunications: Regulation,
Technologies and Services” where partici-
pants could discuss the ways of achieving
efficient regulation in Ukrainian telecom-
munication market, implementing new
promising radio-technologies, the extent
of the state supervision in telecommunica-
tions, raising the effectiveness of using the
radio frequency resource and radio- fre-
quency monitoring, etc.

On 15 December, with assistance of the
State Service for Special Communications
and Information Protection of Ukraine and
the  Nat iona l  Commiss ion  for
Communications Regulation of Ukraine
held the round table “Problems of building
infrastructure and ensuring safety of elec-
tronic business in Ukraine, and ways of
overcoming them” sponsored by the
Ukrainian Committee of International
Chamber of Commerce, State University of
Information Technologies and Association
of the Ukrainian electronic business partici-
pants.

At the round table, the ministry and
department officials, representatives of the
Ukrainian front-line debated such issues as
using information systems in business and
management, problems and prospects of
creating the national infrastructure of open



etary information and reports on informa-
tion requests. 

The users can read the NCCR official
web-site in Ukrainian, Russian and English
languages. In reporting period the web-site
has published 10 press-releases and over
308 news and notices, some of them in
three languages.

2.4. PROTECTION OF 
CONSUMER RIGHTS 

In 2011, the NCCR reviewed 1.587
requests (See Figure 2.1). As compared to
2009 and 2010 their number increased: by
48 % in 2010 as compared to 2009 and by
80 % in 2011 as compared to 2009.

From the total number of requests sub-
mitted to NCCR, requests have been sent by
citizens by post or handed over personally,
67 requests have been filed by the dated the
Administration of the President of Ukraine,
33 requests have been filed by the Cabinet
of Ministers of Ukraine, 899 requests have
been filed by the “Governmental Contact
Centre” (via the government telephone “hot
line” of the Cabinet of Ministers of Ukraine)
and 271 requests have been filed to NCCR
(See Figure 2.2). 

From the total number of requests 1,237
requests (77.9 %) have been applications,
332 requests (20.9 %) complaints and 18
(1.1 %) of all requests were proposals.

Of all requests 97.6 % (1.549) were
Individual requests and 38 (2.4 %) were col-
lective requests. In 2011, the total of 2,726
citizens filed their requests to NCCR (taking
into account the collective requests).

The NCCR has reviewed all private
requests within deadlines specified by the
Law. Particular attention was paid to
addressing the issues raised by war and
labor veterans, handicapped persons, per-
sons who had suffered from the Chernobyl
disaster and other citizens who need social
protection and assistance. The citizens who
enjoy the legal perquisites: invalids of the
Second World War and citizens who need
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social protection and assistance have filed
the total of 543 or 34.2 % of all requests.

742 requests (46.8 %) that had the
nature of complaints had been answered by
the National Commission that either provid-
ed clarifications or necessary information.
667 requests (42.0 %) were satisfied. 24
requests (1.5 %) of all requests were for-
warded for their solution to other executive
agencies. 38 requests (2.4 %) were reject-
ed as prescribed by the Telecommunication
legislation and the Law of Ukraine “On
Citizen Requests”. By the end 2011, 116
requests (7.3 %) were under consideration.

Requests related to the issues of fixed
telephone communication services in the
total number of all requests added up to the
greatest share of 54.4 % (863 requests; See
Figure 2.3). Most of requests filed by con-
sumers of the said services related to: pro-
longed absence of communication, dis-

Figure. 2.1. The statistics of requests submitted to
NCCR in 2009-2011 

Figure. 2.2. Requests filed to NCCR in 2011



ture in 2009–2011 are shown on the dia-
gram (See Figure 2.4).

In 2011, the National Commission set up
the service of qualified consultations to pri-
vate citizens provided by Commission
experts on issues related to provision of
communication services; the consultation
services were rendered by the telephone
“hot line” and by telephone of the Public
Requests Processing Office. Also this year
both NCCR Head and members personally
met with individuals on their request. In
2011, 41 requests were filed by the citizens
to the NCCR “hot line” and 301 requests
were registered on telephone of the Public
Requests Processing Office. 4 individuals
applied to and were granted personal meet-
ing with the NCCR Head.

The request review process included pro-
cessing of information provided by telecom-
munication operators and providers in reply
to the NCCR requests on issues raised by
the applicants. In some cases requests filed
by individual pushed National Commission
to performing unscheduled checkups and
audits to verify telecommunication opera-
tors and providers’ compliance with the leg-
islation during provision of services. If dur-
ing these checkups any legal violations were
identified the National Commission would
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agreement with the amount charged for
telecommunication services, organization
of telecommunication services, installation
of telephone, poor quality of telephone
communications and disagreement with the
tariffs (subscription rates) charged for
telecommunication services.

12.8 % of all requests (203) related to the
issue of mobile communication services. In
their requests the consumers touched on
the issues of disagreement with withdrawing
funds from their personal accounts,
absence of access to services (coverage,
blocking the telephone number), and
organization of roaming services. 

In their requests regarding wire radio
broadcast services (159 requests or 10 %)
most consumers complained about extend-
ed absence of these services. 

98 requests (6.2 %) filed to the National
Commission related to provision of Internet
access services. Consumers raised the
issue of disagreement with the amount of
fees they had to pay, poor quality of servic-
es, long absence of access to these servic-
es, and inadequate information about serv-
ices value and conditions. 

In 2011, the postal service consumes
sent to National Commission 156 requests
(9.8 %) where they raised the issue of post
offices violating their regular working hours,
refusing the postal services to certain con-
sumer categories, untimely pay-out of
money orders, violating the postal receipts
regulations, breaking the post delivery
schedule.

37 requests (2.3 %) were sent by users of
the radio frequency resources. Most of
these requests were filed to clarify registra-
tion procedures applicable to radio-elec-
tronic devices, issues related to ІМЕІ codes,
radio interference to functioning of certain
radio-electronic devices and legality of their
installation, especially in residential build-
ings.

Structure of 2011 requests broken down
by types of services and the request struc-

Figure. 2.3. 2011 Structure of requests broken down by
types of services 



take necessary disciplinary measures to
punish the defaulting parties. In 2011 the
NCCR initiated six unscheduled checkups
by the State Inspection of Communications.
In 2011 as part of the state supervision over
the telecommunication market the State
Inspection of Communications officials per-
formed scheduled checkups and verified
324 telecommunication operators and
providers for their compliance with proce-
dures of acting on individual requests. 

National Commission intends to keep
working on the issue of implementing the
constitutional right of individual citizens to
file requests within the legally defined
boundaries.

2.5. STATE SUPERVISION OVER 
THE QUALITY OF TELECOMMUNICA-

TION SERVICES

The state supervision in the communica-
tions area was performed in accordance to
the related legislation through implementing
the scheduled and unscheduled checks,
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sets of respective procedures, in particular,
to measure the parameters of telecommuni-
cation networks to find out and stop the vio-
lations of laws on communications by the
entities of telecommunications market and
the users of radiofrequency resource of
Ukraine.

There were 1587 procedures of state
supervision performed in the year 2011
(See Figure 2.5), including 676 scheduled
and 296 unscheduled checks, 615 joint
measures together with law enforcement
and state bodies (further “joint measures”)
were organized and implemented to pre-
vent, find out and stop the violations of laws
on communications and use of radiofre-
quency resource of Ukraine

The total quantity of state supervision
measures performed in the year 2011
decreased by 23 percent in comparison to
the year 2010 (1587 against 2057). This
was done due to decreasing the quantity of
joint measures by 64 percent (from 1728 to
615) with simultaneously increasing the
quantity of performed scheduled and
unscheduled check by almost 3 times
(from 329 to 972).

With that the quantity of revealed viola-
tions in comparison to the quantity of per-
formed state supervision measures, has
increased by 47,4 percent (128,7 percent in
2011 in comparison to 81,3 percent in
2010).

The following figures show the quantity
of state supervision measures performed

Figure. 2.4. Structure and statistics of requests broken
down by types of services in 2009–2011 

Figure. 2.5. The dynamics of performed state supervi-
sion measures and revealed violations in the
years 2010 and 2011



Frequency Resource of Ukraine), Articles
148-1 – 2 (violating the rules and terms of
providing the communications services in
common use telecommunication networks,
Articles 148-4 – 3 (use of technical facilities
and devices in common use telecommuni-
cation networks without the certificate of
compliance), Articles 164 – 4 (violating the
regulations on business activities), Articles
188-7 – 32 (non-fulfillment of the require-
ments and orders of state officials as to rec-
tifying the violations of laws).

In fulfillment of the instructions and
orders issued, there were 1,615 violations
rectified in the year 2011, which is 22.3%
more, in comparison to 2010 (1,320 viola-
tions rectified).

Under the protocols on administrative
violations according to Articles 145, 148-1,
148-2, 148-4, 188-7 of the Code of
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in 2011 according to the types of business
activities (See Figure 2.6): 543 related to
observing the law on telecommunications
by the entities of telecommunications
market, 878 related to observing the law
on radio frequency resource of Ukraine,
166 related to the issues of radio-electron-
ic facilities marketing.

The total of revealed violations of laws on
communications in the year 2011 in com-
parison to 2010 increased by 22 percent
(2043 against 1673 in the year 2010):

303 orders were issued to rectify the vio-
lations in the communications industry (in
comparison to 135 in the year 2010).

121 resolution were issued to rectify the
violations of licensing terms on the use of
radio frequency resource of Ukraine and the
violations of licensing terms in telecommu-
nications area (in comparison to 32 in the
year 2010).

Following the results of states supervision
measures performed in the year 2011 there
were 1587 check reports and reference
statements drawn up (2057 in the year 2010
in comparison), according to which:

1078 protocols on administrative viola-
tions made up under the articles of the Code
of Administrative Violations of Ukraine, fur-
ther CAVU, (1137 protocol were made up in
the year 2010 in comparison) – Articles 145
– 419 (violating the licensing terms), Articles
146 – 587 (violating the rules on sales and
use of REF and MD and use of Radio

Figure. 2.6. Comparative data on total quantity of state supervision measures performed in the year 2011 in compari-
son to the year 2010 under the types of business activities

Figure. 2.7. Dynamics of the number of protocols made
up, instructions, and orders issued in the
years 2010 and 2011



Administrative Violations of Ukraine, 476
resolutions were made. As the result of
applying administrative sanctions (penal-
ties) under the mentioned resolutions,
592.96 thousand UAH came to the State
Budget of Ukraine in 2011.

The materials of 591 cases under the
Articles 146 and 164 of the Code of
Administrative Violations of Ukraine were
forwarded to courts. According to the
results of the court judgments on the cases
of administrative violations under Articles
146 and 164 of the Code of Administrative
Violations of Ukraine, administrative sanc-
tions in the form of penalty were applied for
the overall amount of 155.88 thousand UAH,
of which 28 cases – with confiscation of
radioelectronic facilities and radiating
devices in the number of 74 units.

According to the results of common
measures on prevention, detection, and
stopping violations of the legislation in the
field of communications and use of the radio
frequency resource of Ukraine, officers of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
confiscated 1,532 radioelectronic devices
and radiating circuits, of which 293 illegally
operating (without the relevant permit docu-
ments) radioelectronic facilities and radiat-
ing devices and 1,239 mobile phones.

The overall amount of administrative
sanctions in the year 2011 comprises 748.84
thousand UAH, which is 1.8 times (by 77%)
more, compared with the year 2010.

In the year 2011, 543 state supervision
measures were held over telecommunica-
tions market participants complying with the
legislation on telecommunications.

According to the results of inspections
the following was done:

313 protocols were executed on adminis-
trative violations under the Code of
Administrative Violations of Ukraine by
telecommunications market participants
(under Article 145 – 256 protocols, under
Article 148-1 – 2, under Article 148-2 – 31,
under Article 148-4 – 2, under Article 164 –
4, under Article 188-7 – 18);
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196 instructions on rectifying violations of
the legislation on telecommunications were
given;

55 orders on rectifying violations of
license conditions in the field of telecommu-
nications were given.

Under the results of review of cases on
administrative violations, related to breach
of the legislation in the field of telecommuni-
cations, recorded in protocols on adminis-
trative violations under Articles 145, 148-1,
148-2, 148-4, 188-7 of the Code of
Administrative Violations of Ukraine, 303
resolutions were made. As the result of
applying administrative sanctions (penal-
ties) under the mentioned resolutions,
335.75 thousand UAH came to the State
Budget of Ukraine.

The inspections revealed 1,124 violations
of legislation on telecommunications,
namely those of:

- Requirements of the Law of Ukraine
“On telecommunications” – 416;

- License conditions – 460;
- Special license conditions – 11;
- Rules of interconnection of common

use telecommunication networks –
43;

- Rules of provision and receiving of
telecommunication services – 35;

- Other violations – 159.

In the year 2011, 1044 state supervision
measures over compliance with the legisla-

Figure. 2.8. Dynamics of the amount of administrative
sanctions in the years 2010 and 2011, 
thousand UAH



- License conditions – 209;
- Conditions of operation permits – 58;
- Work without operation permits – 178;
- Regulation on provision of conclu-

sions regarding electromagnetic
compatibility – 39;

- Other violations – 26.

2.6. ACTIVITY OF THE UKRAINIAN
STATE CENTRE OF RADIO

FREQUENCIES STATE ENTERPRISE

The Ukrainian State Centre of Radio
Frequencies State Enterprise (further – the
UCRF) was created under the Law of
Ukraine “On the radio frequency resource of
Ukraine”, belongs to the sphere of NCCR
control and performs its activity based on
the Law of Ukraine “On the radio frequency
resource of Ukraine” and other normative
acts of Ukraine.

2.6.1. Frequency assignment and
issuing permits for operation of
radioelectronic devices
The legal basis for UCRF assigning fre-

quencies and issuing permits for operation
of radioelectronic devices is determined by
several direct effect articles of the Law of
Ukraine “On the radio frequency resource of
Ukraine” and by the normative acts regulat-
ing the procedure of issuing the relevant
permit documents for the right to use the
radio frequency resource and operate radio-
electronic facilities in common use radio fre-
quency bands.

Currently all procedures of processing
applications, performing the necessary cal-
culations, and preparing permit documents
in the UCRF are automated with the help of
the ICS Manager nG software, which allows
substantial reduction of the time for
requests processing, avoiding human factor
mistakes, and significant improvement of
the quality of preparation of permit docu-
ments. In the year 2011, the second stage
of works on improvement of technological
processes on processing applications was
done, enabling to provide:
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tion on the radio frequency resource of
Ukraine and over commercial entities selling
radioelectronic facilities and radiating
devices complying with the established pro-
cedure of sale.

As the result of the inspections the follow-
ing was done:

- 765 protocols  were executed
regarding administrative violations
under the Code of Administrative
Violations of Ukraine, committed by
users of  the radio frequency
resource and commercial entities
selling radioelectronic facilities and
radiating devices (under Article 145
– 163 violations, under Article 146 –
587, under Article 148-4 – 1, under
Article 188-7 – 14);

- 107 instructions on rectifying viola-
tions of the legislation on the radio
frequency resource of Ukraine were
given;

- 66 orders on rectifying the violations
of license conditions of using the
radio frequency resource of Ukraine
were given.

As the result of review of the cases on
administrative violations related to breach of
the legislation in the field of communica-
tions, recorded in the protocols on adminis-
trative violations under Articles 145, 
148-4,188-7 of the Code of Administrative
Violations of Ukraine, 173 resolutions were
made. As the result of applying administra-
tive sanctions (penalties) under the men-
tioned resolutions, 257.21 thousand UAH
came to the State Budget of Ukraine. 

The inspections revealed 919 violations
of legislation in the field of using the radio
frequency resource of Ukraine, namely
those of:

- Requirements of the Law of Ukraine
“On the radio frequency resource of
Ukraine” – 330;

- Special license conditions – 79;



- 275 conclusions for the National
Commission exercising state control
in the field of communications and
informatization regarding the possi-
bility of issuing licenses for use of the
radio frequency resource of Ukraine
(See Figure 2.9);

- 950 conclusions to the National
Television and Radio Broadcasting
Council of Ukraine regarding the pos-
sibility and conditions of using the
radio frequency resource for TV
broadcasting needs. In this field, main
attention was paid to creation and
development of digital TV broadcast-
ing;

- 14,247 conclusions on electromag-
netic compatibility under applications
of commercial entities (See Figure
2.10); 

- 51,274 permits for operation of fixed
radioelectronic facilities under appli-
cations of commercial entities;

- 98,864 permits for operation of sub-
scriber radioelectronic facilities under
applications of commercial entities.

In the course of the year 2011, five meet-
ings were held with the representatives of
communications agencies of other coun-
t r i e s  re g a rd i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l
Coordination of Frequency Assignment to
land radio-electronic facilities of Ukraine. As
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the result of these meetings, 4,532 radio
frequencies were coordinated for radio-
electronic facilities of Ukraine and 8,368
radio frequencies – for radio electronic facil-
ities of other countries.

Positive dynamics of the number of con-
clusions regarding the possibility and condi-
tions of using the radio frequency resource
of Ukraine for TV and radio broadcasting is
caused first of all by the fulfillment of the
order  of  the Pres ident  of  Ukra ine
No 181/66519-01 dated 10/14/2010/
10612 on ensuring implementation of
measures on development of the nationwide
network of digital land television broadcast-
ing within the years 2010-2011.

Growth of the number of issued permits
for operation of radioelectronic fixed facili-
ties in the years 2009-2011 occurred due to
the re-issue of permits to cellular operators
because of changing the legal entity name,
and also due to issuing the permits for oper-
ation of radioelectronic facilities within addi-
tional radio frequency bands received as the
result of conversion.

2.6.2. Issuing permits for 
importing radioelectronic facilities
The legal grounds for UCRF issuing per-

mits for importing radioelectronic facilities
to Ukraine are determined by Articles 14,
16, and 29 of the Law of Ukraine “On the
radio frequency resource of Ukraine” and by
the normative acts regulating the procedure

Figure. 2.9. Number of conclusions provided regarding
the possibility of issuing licenses for using
the radio frequency resource of Ukraine and
for the TV and radio broadcasting needs

Figure. 2.10. Number of conclusions provided regard-
ing electromagnetic compatibility and
permits for operation fixed radioelectronic
facilities



strate the efficiency of these procedures.
Thus, 5,625 permits for import of radioelec-
tronic facilities including 123 permits for the
models of terminals imported to Ukraine as
authorized supply directly from their manu-
facturers, were issued in 2011. Under the
permissions obtained, the commercial enti-
ties (according to UCRF preliminary data)
imported 8,975 thousand mobile phones (in
2008 – 672 thousand) and 2,589 thousand
other radioelectronic facilities (645 thou-
sand – in 2008; See Figure 2.11). The meas-
ures employed enabled to ensure more than
1.2 billion UAH, compared to 62 million UAH
in 2008, coming to the State Budget in 2011
from customs payments from importing
mobile phones alone.

As a result of the legal procedures
imposed for protection of the Ukrainian
market from illegally imported terminals
and due to establishing efficient coopera-
tion with the State Customs Service of
Ukraine, it has been the second year that
the share of legally imported terminals
(considering the assessment of market
analysts) at the Ukrainian market man-
aged to reach 95-97%, against 5-8% in
the year 2008 – prior to implementation of
regulatory procedures. Two mobile
phones manufacturers (Samsung and LG)
started direct supply of mobile phones to
Ukraine, as it is done in Europe, which
facilitated, among other things, creation
of the necessary conditions for support of
products by the manufacturer and
improvement of the quality of terminals
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of import of radioelectronic facilities, mobile
phones in particular. As means of protection
of the Ukrainian market from mobile phones
and other mobile communication end user
equipment (terminals) being low-quality and
not permitted for use and illegally imported
to Ukraine, these legal acts stipulate regis-
tration of the unique identification codes of
terminals (IMEI codes) imported and oper-
ated in the networks of mobile operators in
Ukraine. 

The material support of implementation
of the procedures of controlling the import
of mobile terminals is the automated infor-
mation system of registration of terminals
on the territory of Ukraine created by UCRF
at its own costs. The first phase of the sys-
tem was put into industrial operation on
05/29/2009, and the second and the third
ones – on 07/01/2011. The generalized ter-
minals IMEI codes database is part of the
automated information system of registra-
tion of terminals. A complex information
protection system making any unlawful
actions of the staff impossible was created
within the automated information system of
registration of terminals, this information
protection system is certified in conformity
with the current legislation. In the process of
the system development from 09/01/2009
the direct channel of transmission of elec-
tronic permit documents from the USRF to
the State Customs Service was put into per-
manent industrial operation, thus, in fact,
fulfilling the Decree of the President of
Ukraine and the resolution of the
Government on implementation of electron-
ic circulation of permit documents for per-
forming foreign economic operations, in
particular the Concept of Development of
the Electronic Government of Ukraine,
approved by the order of the Cabinet of
Ministers of Ukraine dated 12/13/2010
No 2250-r.

The principal results achieved due to the
implementation of the new procedures of
regulating the import of radioelectronic
facilities at the beginning of 2009, demon-

Figure. 2.11. Number of imported mobile phones and
other radioelectronic facilities 



coming from these manufacturers to the
Ukrainian market.

In 2011, 11,105,376 ІМЕІ codes of termi-
nals were received from the market opera-
tors and incorporated into the generalized
database. As of 12/30/2011, the gener-
alized base contains 115,459,078 ІМЕІ
codes. 

The absence of legislation on mandatory
disconnection of terminals, the origin of
which is not certified in Ukraine, leads to
delay in full-scale implementation of the
system as well as in final resolution of the
problem of illegal import of terminals, which
resulted, among other things, in certain
decrease of the number of legally imported
terminals, compared with the year 2010.
The draft of the Law “On amendments to the
Law of Ukraine “On telecommunications”
regarding prevention of the use of terminals
not having confirmation of being legally
imported onto the territory of Ukraine” was
registered; if it is adopted it will completely
resolve the problem of illegal import of
mobile terminals to Ukraine. Today the
UCRF and the operators are technically pre-
pared for implementation of procedures
stipulated by the draft law.

2.6.3. Radio frequency monitoring
Radio frequency monitoring is organized

in accordance with the legislation in force.
In the course of the year 2011, 176,467

units of radioelectronic facilities were sub-
ject to technical control, in the course which
1,722,492 measurements of radiation
parameters of radioelectronic facilities were
carried out (See Figure 2.12). The number
of measurements carried out is directly con-
nected with the number of registered radio
frequency assignments and within the last
years it increases steadily.

According to the results of the radio fre-
quency control in 2011, 11,322 violations
were revealed in the field of use of the radio
frequency resource (See Figure 2.13),
including:

Use of radioelectronic facilities without
the relevant permit documents – 9,354;
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Use of radioelectronic facilities with
breach of the conditions of permits for oper-
ation – 1,968.

Due to measures taken within the report-
ing period 7,571 violations were rectified
with regards to the use of radio frequency
resource, of which jointly with the State
Communication Inspection (SCI) and bod-
ies of the Ministry of Internal Affairs –
1,666. 

Under the tasks of the National
Commission exercising state regulation in
the field of communications and informati-
zation, and under requests from the SCI, the
UCRF radio frequencies monitoring
brigades employed 117 measures within the
year 2011.

Application of modern technical radio
control devices and proper organization of
measures in radiofrequency monitoring
increases the efficiency of preventive
measures with regards to violations in the
use of radio frequency resource, which, in

Figure. 2.12. Number of measurements of radiation
parameters of radioelectronic facilities

Figure. 2.13. Number of violations revealed in the field of
using the radio frequency resource 



2.6.4. Technical control over
telecommunications networks
These works are performed by the UCRF

in accordance with the legislation and
instructions from the Commission. One of
the main tasks of this field of UCRF activity is
fighting against illegal international tele-
phone traffic and creating favourable condi-
tions for telecommunications market partic-
ipants. For performance of the mentioned
works, UCRF created the relevant offices
possessing modern equipment and having
qualified staff. UCRF performs the men-
tioned works under agreements with
telecommunications operators.

In 2011, UCRF specialists performed
technical control of telecommunications
networks under 190 agreements, through
measuring the networks of interested
telecommunications operators, as well as
performed technical control measures upon
the instruction from the Commission and
under the request of the State
Communications Inspection or law enforce-
ment authorities. 

In 2011, UCRF specialists performed
1,136 technical control measures revealing
296,000 violations in the telecommunication
networks of operators (See Figure 2.15).

The number of technical control meas-
ures on telecommunication networks and
violations revealed for the last 3 years
increases steadily.

In 2011, works on creation of the techni-
cal control system for the common use
telecommunication network of Ukraine, as
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its turn, has reduced the number of
requests from the users for detection and
elimination of impact caused by sources of
radio interference. In the course of 2011,
UCRF satisfied 918 requests for detection
and elimination of the impact of radio inter-
ference sources.

The automated technical radio control
system was created in the UCRF for admin-
istrative and technical and functional sup-
port of fulfillment of radio frequency moni-
toring. As of 12/31/2011, UCRF technical
radio control system counted 103 mobile
and 189 fixed radio control stations
deployed in all regional centres and in 81
other settlements of Ukraine. 

The automated technical radio control
system created at present ensures proper
quality fulfillment of technical radio control
tasks in the whole radio frequency range
mastered in Ukraine and is one of the best in
Europe. 

The UCRF is also equipped with the
station for radio monitoring and geoloca-
tion of land satellite communications sta-
tions, complying with all ITU require-
ments. In 2011, the UCRF station for
radio monitoring and geolocation of land
satellite communications stations was
included into the ITU List VIII (List of
International Monitoring Stations), and
representatives of Luxemburg and South
Korea visited the UCRF to familiarize
themselves with the work of this station
and to secure the relevant bilateral coop-
eration.

Figure. 2.14. Number of requests for detection and 
elimination of impact of radio interference
sources

Figure. 2.15. Number of telecommunication networks
technical control measures held and 
violations revealed



well as preparation for works on testing the
quality parameters of telecommunication
services were commenced.

2.7. INTERNATIONAL COOPERATION
AND EUROPEAN INTEGRATION

NCCR international activity in the course
of 2011 was exercised within the framework
of ensuring fulfillment of the tasks given to
the Commission. 

One of the main fields is active participa-
tion in the activity of international and
regional organizations of the relevant sector,
namely: International Telecommunication
Union (ITU), European Conference for
Postals and Communications (CEPT),
Regional Commonwealth in the Field of
Communications etc. Work in this field was
aimed at facilitating the development of the
communications sphere, ensuring protec-
tion of the state interests and fulfillment of
tasks and functions imposed onto NCCR.

One of the main events for the regulatory
agencies of the world this year was the 11th

Global Symposium for Regulators and 4th
ITU Global ICT Industry Leaders' Forum
(09/20/2011–09/24/2011, Armenia,
Colombia).

During the symposium and forum ses-
sions, measures for “smart” regulation were
presented, they can be implemented by a
regulatory authority to ensure provision of
broadband access for everyone, support of
innovations and solving problems character-
istic for broadband ecosystem. Issues on
establishing national policy, strategies, and
plans in the field of broadband communica-
tions, financing of broadband communica-
tions and their maintenance, regulation in the
field of satellite communications to support
broadband communications were discussed. 

Within the framework of regional cooper-
ation, the Communications Administration
of Ukraine headed by NCCR Head
P.P. Yatsuk participated in the 44th session of
the heads of the Communications
Administration of the Regional Common -
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wealth in the Field of Communications and
in the negotiations with the management of
the Committee on Public Services
Regulation of the Republic of Armenia (June
2011, Yerevan, Armenia).

On 8 December, the Commission facili-
tated holding the International Forum of
“Prospects of ICT development in CIS and
Eastern Europe”, within its framework sup-
port was given to the practical seminar
organized by Intel – “Development of
national strategies and plans of broadband
access development. Practical methods
and instruments: organization and use of
the universal services / access stock” (8–9
December). 

At the same time, it was a priority for
NCCR to prepare Ukraine’s position for the
ITU World Radiocommunication Conference
2012 (WRC-12). To ensure formation of
Ukraine’s position, the Commission’s repre-
sentatives take active part in the activity of
the Inter-Departmental Working Group on
Preparation for ITU WRC-12. The Ukrainian
delegation with NCCR involvement took part
in the work of the 12th session of the
Preparatory Group of the European
Conference  fo r  Pos ta ls  and
Communications prior to the World
Radiocommunication Conference 2012
(10/31–11/05, Romania).

Within the framework of ensuring the devel-
opment of information society in Ukraine, an
NCCR representative took part in the work of
the VI annual session of UN Internet
Governance Forum (09/27/2011–
09/30/2011, Nairobi, Kenya).



agreements according to the results of the
work of Sub-committee No 7, preparation of
information materials for sessions accord-
ing to this field were enabled.

Within the framework of enabling the use
of thematic platform No 4 “Human
Contacts” of the Eastern Partnership EU ini-
tiative, NCCR representatives took part in
two preparatory seminars: 

- Second preparatory seminar for reg-
ulatory authorities in the field of telecommu-
nications of EU member countries and
Eastern Partnership countries (06/29–
07/01, Trakai, Lithuania);

- Third preparatory seminar for regula-
tors in the field of electronic communica-
tions within the Eastern Partnership EU ini-
tiative and BEREC – Regulatel – Eastern
Partnership countries “Regulation in the
21st century, discussion of the prospects”
(11/22–11/25, Barcelona, Spain).

During the seminar, the partner countries
presented information on the current
dynamics of development of communica-
tions markets regulation, studied a series of
issues related to cooperation in the field of
electronic communications, as well as dis-
cussed the ways of ensuring harmonization
of the legislation of the Eastern Partnership
countries with that of the EU.

According to the results of the event, the
partner countries made a joint decision to
create the Eastern Partnership Electronics
Communications Regulators Group, its activ-
ity to be aimed at ensuring cooperation and
sharing experience in the field of regulation
between regulation agencies of EU member
countries and Eastern Partnership countries. 

In fulfillment of the priority of the Ukraine
– EU Association agenda on strengthening
the independence and administrative
capacity of the national regulator in the field
of communications, NCCR are preparing a
contract for the project of Twinning
“Strengthening NCCR regulatory and legal
capacity for telecommunications sector
regulation”.
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In the course of the this year’s work of the
Forum “The Internet as a catalyst for
change: access, development, freedoms
and innovation”, at panel and group ses-
sions main attention was paid to the condi-
tion of fulfillment of the decisions of the
World Summit, problem issues having spe-
cial importance for the Internet develop-
ment, development of mobile Internet, man-
aging the Internet critical resources, and
Internet security and privacy issues. 

Within the framework of panel and group
sessions of the Forum, main attention was
paid to the condition of fulfillment of the
decisions of the World Summit, problem
issues having special importance for the
Internet development, development of
mobile Internet, managing the Internet criti-
cal resources, and Internet security and pri-
vacy issues. 

The overview of the main technical, com-
mercial, and political obstacles for afford-
able universal access to the infrastructure
(including broadband Internet) in the devel-
oping countries was presented, as well as
possible regulatory and political mecha-
nisms to overcome such obstacles.

European integration
In the course of the year 2011, NCCR

within their competence took active part in
the negotiations on creation of the free trade
zone between Ukraine and EU with regards
to the field of communications regulation in
Ukraine. Implementation of the “Information
Society” section priorities of the Ukraine –
EU Association agenda, fulfillment of the



Ensuring involvement of EU external aid
within the institutional development of the
TAIEX instrument, implementation of which is
aimed at familiarizing the NCCR and Ukraine’s
telecommunications market participants with
the best practice of European countries in the
field of electronic communications regulation,
in the course of 2011, NCCR ensured the fol-
lowing events to be held:

- Training trip for implementation
and use of the ENUM numbering sub-
system (05/15/2011–05/18/2011,
Helsinki, Finland) 

During the trip, NCCR specialists partici-
pated in a series of meetings with the spe-
cialists of the Ministry of Transport and
Communications of Finland and of the
Finnish Communication Regulation Authority
(FICORA). Within the framework of the meet-
ings with the experts from the Ministry of
Transport and Communications, information
on the process of implementation of the new
package of EU directives in the field of elec-
tronic communications issued in 2009, in
particular Directive 2009/140/EC into the
national legislation was presented. The
requirements on the time frames of imple-
mentation determined by the EU, as well as
of the main changes in the rules of the
European telecommunications market regu-
lation were discussed. Information was
received on the general aspects of number-
ing resource regulation, as well as function-
ing of the domain names registration system
in Finland. When studying the experience of
implementing the ENUM numbering subsys-
tem in Finland, the participants of the trip
familiarized themselves with the experience
of implementation of ENUM organization
schemes in common use telecommunica-
tion networks, with experience of imple-
menting inter-operator interaction during
ENUM services implementation, with the
peculiarities of practical implementation of
consumer and infrastructure ENUM models,
their technological peculiarities and
approaches to administration.
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The training trip enabled NCCR special-
ists to study the practical experience and
knowledge on regulation in the field of
communications, to be used for prepara-
tion of proposals to adopt certain regulato-
ry decisions for determining priorities of
ENUM subsystem implementation in
Ukraine, namely choice of technological
solutions and inter-operator interaction
schemes when selecting the model and
implementing the ENUM numbering sub-
system in Ukraine.

- Seminar “Regulation of number
porting outside the EU borders”
(06/08/2011–06/11/2011, Barcelona,
Spain)

During the seminar, the information was
presented on the process of implementation
of the requirements of the new packages of
EU directives in the field of electronic com-
munications of the year 2009 regarding
implementation of the number porting serv-
ice, namely Directive 2009/136/EC of the
European Parliament and Council dated
November 25, 2009, amending Directive
2002/22/EC on universal services and
users’ rights concerning electronic commu-
nication networks and services. 

Requirements on the time frames of
implementation determined in the EU, as
well as the main changes in the rules of reg-
ulation of the European telecommunication
market were described.

During the seminar, information was
received on practical experience from
Spain, Georgia, Italy, Austria, Israel in
staged implementation of number porting
services both in fixed and mobile communi-
cations networks, namely development of
normative acts, system administration
selection, impact of number porting service
implementation onto the communications
market, selection of the functional system
for implementation of the number porting
process, related expenses and main results
of implementation of the mentioned service. 



- Seminar on NGA implementation
(10/13/2011-10/14/2011, Kyiv)

Within the framework of the seminar,
issues concerning the requirements of the
European legislation and the national nor-
mative acts on implementation and facilita-
tion of NGA networks development, as well
as recommendations on the development of
normative acts for NGA networks imple-
mentation, the role of the national regulato-
ry body in ensuring and promoting NGA net-
works development, and peculiarities of
investment into NGA networks were dis-
cussed. 

The training project of the European
Bank  for  Reconstruct ion  and
Development (further – the EBRD) on
regulation of the electronic communica-
tions sphere, which was funded by the
Government of Finland, was organized for
the NCCR within the period from 4 April to
28 October 2011. The project aim was to
study the leading European experience in
electronic communications regulation to
determine the changes needed to create a
favorable investment environment in the
field of electronic communications of
Ukraine, which in its turn would increase the
volume of investments.

Implementation of the EBRD training
project is aimed at fulfillment of the
"Information Society" section of the future
Association Agreement between Ukraine
and the EU and of the respective priorities of
Ukraine – EU Association Agenda. 

The EBRD training project was imple-
mented in 8 working modules. The training
modules consisted of lectures and practical
training. Leading consultants in regulation
of electronic communications from the UK,
Finland, Ireland, Sweden, and Canada
acted as trainers of this programme.

The target audience of the training pro-
gramme, amounting to about 150 people in
total, included NCCR specialists, represen-
tatives of the Cabinet of Ministers of
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Participation in this seminar enabled
NCCR specialists to gain practical experi-
ence and knowledge on regulation of num-
ber porting, to be used in the work of NCCR
on developing solutions for implementation
of number porting services in mobile com-
munications networks in Ukraine in fulfill-
ment of the Law of Ukraine “On amending
the Law of Ukraine “On telecommunica-
tions” regarding increase of the scope of
services” dated 07/01/2010 No 2392-VI.

- Seminar “Service provider selec-
tion and preliminary selection. State
supervision in the field of telecommuni-
cations” (09/22/2011–09/23/2011,
Kyiv) 

In the course of the event, European
experts from telecommunication regulatory
authorities of Belgium, Spain, Latvia, and
Lithuania presented information regarding
the main approaches of the national regula-
tory authorities of EU member countries to
securing the organizational, technical, and
economic aspects of organizing access for
fixed networks subscribers to the networks
of alternative operators of fixed communi-
cations, as well as normative support, pro-
cedure of organizing and practical imple-
mentation of state supervision over compli-
ance by telecommunications market partic-
ipants with the legislation in the field of
telecommunications.

The information obtained in the course of
the seminar will be used in the process of
NCCR developing the relevant regulatory
solutions, in particular for resolving issues of
improvement of the normative base of
Ukraine in the field of communications, with
account of the EU legislation regarding
extension of NCCR powers on organizing
access for fixed networks subscribers to the
networks of alternative operators of fixed
communications and granting NCCR with
the functions of state supervision in the field
of communications within the framework of
the administrative reform of the year 2011.



Ukraine, central executive bodies (the Anti-
Monopoly Committee, the Ministry of
Justice, the Ministry of Defense, the Special
Communicat ions  and In format ion
Protection State Service, the National
Council on TV and Radio Broadcasting of
Ukraine), Ukrainian State Centre of Radio
Frequencies, representatives of the State
U n i v e rs i t y  o f  I n f o r m a t i o n  a n d
Communication Technologies, specialized
public organizations, as well as telecommu-
nications operators and providers.

According to the training program struc-
ture, the participants had the opportunity to
study and discuss issues under the topics of
each module, including:

- Module 1, "Overview of the sector:
policy, regulation, technology and conver-
gence" (4-8 April) – the main trends of
investments and consumer demand in the
electronic communications global market,
equipment supply market globalization and
its influence onto the national policy and
investments, the principal technological
standards in the telecommunications sector
and their importance; investment barriers
and ways of their minimization, investments
into infrastructure and services – the risks
and benefits, main peculiarities of regulato-
ry systems in this sector in different regions
of the world, key components of the current
regulatory system;

- Module 2 "Markets definition" (16-20
May) – basic principles of functioning of a
competition market; EU approach to com-
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petition and its regulation in the field of elec-
tronic communications; process of selec-
tion of the relevant markets for regulation
and evolution of the EU approach; ex-ante
and ex-post regulation; the role of the
industry regulator and of the competition
authority, key objectives of ex-post regula-
tion and its functions on a competition mar-
ket based on examples analysis; methods
for determining if the ex-ante regulation
needed on this or that market; impact of
technological trends in telecommunications
sector onto regulation, including conver-
gence and next generation networks devel-
opment; role of investments in next genera-
tion technology that changes the approach
to regulation;

- Module 3 "Market analysis" (6-10
June) – basic principles of methods of
analysis of the relevant markets in the
telecommunications sector; provision on
market analysis and significant market
power (SMP) definition in the competition
and telecommunications legislation ensur-
ing the effective sector regulation; market
analysis and establishing significant market
power; identifying the need for regulatory
interference (market correction); planning
of the information collection process; effi-
cient market consultation process during
market analysis;

- Module 4 “Interconnection” (4–8
July) – technical aspects of interconnection,
including services on operator selection and
preliminary selection; regulatory aspects of
interconnection; role of operators and of the
regulation authority in agreements between
operators, resolving typical disputes around
interconnection; basic proposal on inter-
connection, including setting and payment
of invoices; aim of regulatory record in mod-
ern regulation of telecommunications sec-
tor; main requirements, concepts, and
methods of regulatory record and their use
in practical market regulation; aim of model-
ing the prime cost and its use in telecommu-
nications sector regulation;



sector regulation; market mechanisms of
subsidies distribution, technological neu-
trality;

- Module 8 "Efficient regulation" (24-
28 October ) - the regulator’s role in holding
consultations with the key parties con-
cerned; examples of Memorandums of
understanding between the industry regula-
tor and other parties concerned; regulatory
impact analysis; holding public consulta-
tions with the parties concerned; processes
of organization ,planning, and management
in the activity of modern regulators; main
strategic, planning, and administrative
processes in modern regulation; key tasks
in planning, management, and evaluation of
efficiency.

Within the practical training, EBRD
experts together with NCCR specialists
developed the draft Recommendations on
establishing prices for interconnection serv-
ices, on development of prime cost models
to determine the tariffs for interconnection
services and separate access services,
linked with the prime cost, the draft
Technical Brief for development of prime
cost models, the draft Procedure of
Communications Market Analysis. A pack-
age of information materials concerning the
regulation of next generation access,
shared telecommunications infrastructure
use, the rules of handling consumer com-
plaints, and analysis of relevant electronic
communications markets in the EU enlarge-
ment countries was also received.

Bilateral Cooperation
Within the framework of the project

"Creating the basis for the Information
Society of Ukraine" done jointly with the
Office of Electronic Communications of the
Republic of Poland, two consultation meet-
ings with Polish experts, two-week intern-
ship of two NCCR representatives, and visit
of the NCCR delegation to the Office of
Electronic Communications were organized
and held in 2011.
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- Module 5 "Rights and interests of
consumers" (25-29 July) – consumers’
interests and the regulator’s role; privacy
and data protection, legal interference; the
issue of services quality, including broad-
band access, monitoring of service
providers’ activity; broadcasting regulation ,
including content; main procedures of dis-
putes resolution between operators and
handling consumers’ complaints;

- Module 6 "Access and shared use of
infrastructure" (12-16 September) – techni-
cal aspects of access and shared use of
infrastructure; purpose of infrastructure
shared use in modern telecommunications
sector control systems; regulatory aspects
of open access to shared infrastructure use
at all levels (physical networks including
cable channels, cables, fiber optic lines,
masts, posts, buildings, LLU); services,
including access to critical infrastructure,
national roaming in the mobile networks);
role of operators and regulator in executing
agreements on the infrastructure access
and sharing, resolution of typical disputes;
principles of cost modeling and its applica-
tion for shared access and shared use of
infrastructure; main costs associated with
infrastructure access and use; requirements
for costs modeling data;

- Module 7 "Limited resources" (3-7
October) – main components of a suc-
cessful regulatory regime in spectrum
management; aim of spectrum manage-
ment in modern regulation; main principles
and purpose of the transition to digital
broadcasting; EU regulation in the use of
the radio frequencies spectrum and its lib-
eralization, shift to digital broadcasting,
development of electronic communica-
tions and broadcasting markets; stages of
transition from licensing to permit issuance
a n d  m e s s a g e - b a s e d  re g i s t ra t i o n ;
approaches to number plan resource man-
agement and to number import implemen-
tation; aim of studying universal use serv-
ice in politics and the telecommunications



During the first consultation meeting
(05/31/2011-06/02/2011, Kyiv) the issues of
implementation of separate record of revenues
and expenses that apply to operators with sig-
nificant market power, in particular legal and
procedural regulatory record aspects, regula-
tory record reports preparation.

The main issues of the second consulta-
tion meeting (06/14/2011-06/16/2011,
Kyiv) included calculation of the prime cost
of connection termination services in fixed
and mobile communications networks.

During the two-week internship, NCCR
representatives (09/11/2011-09/24/2011,
Poland) familiarized themselves with the
Polish experience in:

- Regulation in the field of postal serv-
ices provision; 

- Creation of the automated system of
reporting processing and analysis of the
telecommunications markets within devel-
opment of the "Electronic messages office "
platform and of the single automated num-
bering resource database in the Office of
Electronic Communications of the Republic
of Poland; 

- Office of Electronic Communications
fulfilling the tasks of EU Communications –
2010 "Digital Agenda for Europe", in partic-
ular, in strengthening the EU single market
of telecommunications services by bringing
the numbering resource regulatory regime
closer to that of EU member states, devel-
oping standards for interoperability of infor-
mation and communication technologies,
facilitating the development and deploy-
ment of the broadband communications
through development and implementation
of the relevant national plan, regulator
employing measures to include Internet
access into the list of universal services,
implementation of the e-government stan-
dards and online services. 

D u r i n g  t h e  v i s i t  ( 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 -
10/08/2011, Poland), the NCCR delega-
tion discussed issues regarding the devel-

NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE • 71

2. NCCR REGULATORY ACTIVITIES

opment of the information society, namely
introduction of the Digital Agenda for
Europe (legal mechanism for implementing
initiatives related to the development of
information and telecommunications tech-
nologies), e-government standards, imple-
mentation of distance education, online
medicine, electronic payments, and other
Internet-related services, as well as regula-
tory issues and strategies of implementa-
tion at the national level of such EU initia-
tives as: creation of single active digital
market; ensuring sufficient level of net-
works interaction; overcoming the growing
cyber-crime and the risk of low trust in the
networks, providing fast and ultra-fast
Internet access; stimulating research and
innovations in the ICT industry; improving
the level of "digital education" and of
telecommunications services users’ skills.

Ensuring fulfillment of the Memorandum
on Cooperation in the field of electronic com-
munications regulation between the Public
Utilities Commission of the Republic of Latvia,
a two-day meeting with representatives of the
Latvian regulator was held in May in Kyiv in
order to present the Latvian experience
regarding market analysis and calculation of
the prime cost of interconnection and to dis-
cuss future areas of cooperation.

An NCCR representative participated in
the "Multi-sector regulation – current and
future challenges" conference organized by
the regulatory body of Latvia (06/09-06/11,
Riga, Latvia). Practical experience of the
Latvian regulator in respect of multi-sector
regulation model, advantages and disad-



(11/20-11/25, Istanbul, Turkey). 
Upon invitation of Cullen International,

NCCR representatives took part in the
Forum on the project of the European
Commission of Monitoring of electronic
communications in the Enlargement coun-
tries (09/26-09/27, Tirana, Albania).

This year, the Forum covered issues on
regulation of the telecommunication sector
and development of the information socie-
ty in the EU Enlargement countries, in par-
ticular: ensuring universal service, spread-
ing broadband access services, conver-
gence in the field of telecommunications,
data protection, networks and information
security, as well as analysis of EU reform in
electronic communications and its conse-
quences.
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vantages, possibilities and challenges,
implementation and transposition of the
regulatory structure into the national legisla-
tion in the field of electronic communica-
tions – was presented at the conference.
Special attention was paid to the role of reg-
ulation in achieving the objectives set out in
the EU Strategy 2020 "Digital Agenda for
Europe", in particular regarding broadband
communication.

Pursuant to the Memorandum of
Understanding in the field of electronic
communications between the Commission
and the Information and Communication
Technologies Authority of Turkey, upon the
invitation of the Turkish regulator, NCCR del-
egation took part in the training seminar on
radio frequencies spectrum regulation
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Ukraine and for issuing duplicates of
such licenses" – 12.9 million UAH;

- 22011700 "Payment for issuing,
renewal, extension of licenses for
performing activity in the field of
telecommunications and for issuing
copies and duplicates of such licens-
es" – 38.3 million UAH;

- 24061000 "Payment for allocation of the
numbering resource" – 4.3 million UAH;

- 19070000 "Fee for use of the radio
frequency resource of Ukraine" –
786.6 million UAH;

- 24140600 "Fee for use and provision
of services of cellular mobile commu-
nications" – 1,403.7 million UAH.
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3.2. OPERATIONAL EXPENSES AND
BUDGET REVENUES

The amount of planned revenues to the
state budget under Appendix 1 of the Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for
the year 2011" according to the codes
charged with control over the collection
(withdrawal) of payments to the budget in
2011 comprises 2,789.9 million UAH.

The actual amount of revenues to the State
Budget of Ukraine as of 12/30/2011 compris-
es 2,245.8 million UAH, including by code:

- 22011400 "Payment for issuing,
renewal, extension of licenses for use
of the radio frequency resource of



The aim of the Commission’s activity is to
satisfy the needs of each customer and of
the Ukrainian society in modern communi-
cations services, creation of highly devel-
oped national information and telecommu-
nications infrastructure and its integration
into the global information space.

Currently we ascribe great importance to
making changes into the legislation, aimed
at creating favorable conditions for the
industry investment and development, and
defined in terms of the Commission’s regu-
latory activity:

1. Bringing the licensing conditions of
use of the radio frequency resource of
Ukraine into compliance with the Law of
Ukraine "On the radio frequency resource of
Ukraine".

2. Improvement of the normative base by
defining a single Procedure enabling to set
the framework for formation of rates for the
works (services) of the Ukrainian State
Centre of Radio Frequencies State
Enterprise.

3.  Improvement of  the current
"Regulation on provision of conclusions on
electromagnetic compatibility and permits
for operation of radioelectronic facilities".

4. Improvement of the normative base in
the field of telecommunications regarding
introduction of the single procedure for
information collection and submission by
operators and service providers operating
on the telecommunications market.

5. Bringing the Procedure of performing
state supervision over the use of the radio
frequency resource of Ukraine in common
use frequency bands into compliance with
the Law of Ukraine "On amending certain
legislative acts of Ukraine on national com-
missions exercising state regulation of the
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natural monopolies, in the field of communi-
cations and Informatization, securities and
financial services markets".

6. Adjustments of the state supervision
exercise over the use of radio frequency
resource of Ukraine in civil frequency bands
in accordance with the Law of Ukraine "On
Amending Certain Legislative Acts of
Ukraine on national committees that carry
out state regulation of natural monopolies in
the  f ie ld  of  Communicat ions  and
Information Markets, Securities and finan-
cial services".

7. Settlement of relations between
telecommunications market participants,
property complexes owners, local self-gov-
ernment authorities, and owners of the
existing telecommunications infrastructure
networks by adopting the Law of Ukraine
"On joint use of the telecommunications
networks infrastructure".

8. Amendments to the Law of Ukraine "On
telecommunications" to define and analyze
the relevant markets of electronic communi-
cations services that are potential object of
the expected regulation and creation of effi-
cient mechanisms.

9. Improvement of the existing List of
telecommunications services markets, with
account of the norms of the European
Commission recommendations and of the
national peculiarities of the telecommunica-
tions market development.

10. Improvement of the legal base by
implementing the Twinning project
“Strengthening NCCR regulatory and legal
capacity for telecommunications sector
regulation", in cooperation with the EU.

11. Development and approval of:
- Rules of telecommunication networks

interconnection



use telecommunications networks of
Ukraine

- Procedure for traffic routing in the
common use telecommunications
network in compliance with the Law of
Ukraine “On telecommunications”

- Rules of provision of cable channels
and power supply utilities for use

- Tariffs for works (services) of the
Ukrainian State Centre of Radio
Frequencies State Enterprise, related
to the use of the radio frequency
resource of Ukraine and allocation of
the numbering resource

- Rates for services on traffic transmis-
sion to the telecommunications net-
works of telecommunications opera-
tors with substantial market power on
traffic transmission markets

- Procedure of state supervision over
the market of postal services

- Regulation on provision of services on
subscriber number import and use of
personal numbers

- Procedure of holding competitions or
tenders for obtaining licenses for
using the radio frequency resource of
Ukraine.
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- Procedure of the payment rates
adjustment for services of traffic
transmission to telecommunication
networks

- Basic requirements for the contract for
telecommunications services provision

- Procedure of keeping the register of
operators and telecommunications
providers

- List of radioelectronic facilities and radi-
ating devices, operation of which does
not require obtaining operation permits

- Rules on performing activity by
telecommunications operators and
Rules on performing activity by
telecommunications providers

- Limit tariffs for public telecommuni-
cations services

- Procedure of telecommunications
markets analysis and determining
operators with substantial market
power

- Provision on measuring the parame-
ters of telecommunications networks
to exercise state supervision in the
field of telecommunications

- Provision on state regulation of the
numbering resource of the common
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