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ШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ!
У сучасному світі
інформаційно-комунікаційні технології
зайняли своє вагоме
місце,
втілюються
концепції електронного урядування, а
розвинена економіка знань стала домінуючим фактором успішності країн у глобальному вимірі.
Галузь зв’язку у 2011 році, який проголошено Президентом України Віктором
Януковичем роком освіти й інформаційного
суспільства, має остаточно подолати негативні тенденції розвитку та вплив кризових
економічних чинників. Ключовою умовою
реалізації проголошених державою соціально-економічних реформ та забезпечення високих темпів економічного зростання
є випереджальний розвиток телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. З цією метою НКРЗ вже розробила та
почала втілювати у життя План найважливіших заходів для галузі зв’язку на 20112012 роки, що здійснюються у межах реалізації соціально-економічних реформ.
Галузь, як ніколи, потребує об’єднання
зусиль окремих споріднених структур для
формування єдиної інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Це сприятиме
втіленню в Україні нової, європейської
концепції інформаційного суспільства із
широким задіянням інформаційних технологій в усіх сферах діяльності людини,
громадськості та держави. З огляду на це
Національній комісії з питань регулювання зв’язку України належить вирішувати
актуальні питання регулювання у сфері
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, зокрема, спрощен-

ня дозвільних процедур у регуляторній
політиці, заходи регуляторного впливу
для створення умов розвитку нових
послуг та збільшення обсягів існуючих.
Упевнений, що законодавче підґрунтя,
закріплене наприкінці минулого року змінами до Закону України «Про телекомунікації» та іншими законодавчими актами,
дозволить у 2011 році покращити конкурентне середовище галузі, насамперед,
завдяки встановленню справедливих і
прозорих умов взаємодії операторів.
Прогресу галузі також сприятиме гармонізація з регуляторною політикою
Європейського союзу у сфері телекомунікацій, усунення бар’єрів при доступі
суб’єктів господарювання на ринок, розширення повноважень НКРЗ при аналізі
та визначенні ринків телекомунікаційних
послуг, а також операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою.
Не менш важливим для України є завдання забезпечення ефективності використання обмеженого радіочастотного ресурсу і
впровадження нових радіотехнологій для
забезпечення доступу населення до сучасних інфокомунікаційних і медійних послуг,
зокрема, мобільного зв’язку, Інтернет,
передачі даних, цифрового телебачення.
Беззаперечною прерогативою діяльності НКРЗ є відкритість роботи регулятора – оприлюднення всіх прийнятих
рішень, проектів нормативних актів,
постійний зв'язок з учасниками ринку –
постачальниками і споживачами послуг.
Вашій увазі пропонується Звіт за результатами роботи НКРЗ у 2010 році.
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З повагою,
Голова НКРЗ
Петро Яцук

Роботу Національної комісії з питань
регулювання зв’язку (далі – НКРЗ) було
спрямовано на стимулювання ефективної
конкуренції на ринках телекомунікаційних
та поштових послуг, забезпечення попиту
споживачів на послуги сучасного рівня і
належної якості за доступними тарифами.
В 2010 році НКРЗ працювала над
виконанням наступних пріоритетних
завдань:
1. Посилення ефективності
роботи НКРЗ в питаннях регулювання ринків, для забезпечення сталого розвитку галузі
зв’язку, подолання наслідків
світової фінансової кризи.
2. Закріплення на законодавчому рівні повноважень НКРЗ
щодо аналізу ринків телекомунікаційних послуг, визначення
операторів з істотною ринковою перевагою та накладання
на них відповідних регуляторних зобов’язань.

3. Подальше спрощення процедури доступу до ринків
телекомунікаційних послуг та
вдосконалення реєстраційної
основи здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій.
4. Забезпечення конверсії
радіочастотного спектру для
сприяння швидкому впровадженню передових технологій
радіозв’язку в Україні.
5. Забезпечення впровадження технологій мобільного
зв’язку третього покоління.
6. Впровадження системи
контролю за якістю телекомунікаційних послуг.
7. Удосконалення
роботи
щодо захисту прав споживачів, поглиблення співпраці з
організаціями, які представляють інтереси споживачів.
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Регулювання в галузі зв’язку здійснювалось відповідно до Законів України
«Про телекомунікації», «Про поштовий
зв'язок», «Про радіочастотний ресурс
України» та інших актів законодавства.
Відповідно до закону, НКРЗ реалізовувала свої повноваження шляхом прийняття
рішень на засіданнях, які проводились, як
правило, раз на тиждень.
У 2010 році було проведено
45 засідань НКРЗ (з них 44 чергових та
1 позачергове), на яких було прийнято
600 рішень. З них:
• щодо порядку денного – 44;
• щодо ліцензування видів діяльності
та користування радіочастотним
ресурсом – 62;
• щодо виділення номерного ресурсу
– 44;
• щодо ведення Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій – 31;
• щодо розгляду та погодження проектів постанов та розпоряджень
Кабінету Міністрів України – 37;
• щодо виконання доручень Кабінету
Міністрів України – 6;
• щодо розгляду проектів нормативноправових актів НКРЗ – 66;
• щодо розгляду проектів Законів
України – 50;
• щодо розгляду та погодження нормативно-правових актів, направлених до НКРЗ на погодження іншими
центральними органами виконавчої
влади – 27;
• щодо Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
внесення змін до нього – 12;

• щодо врегулювання взаємовідносин
між операторами телекомунікацій – 6;
• щодо Розрахункових такс за
послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку телекомунікацій – 4;
• щодо пропозицій ВАТ «Укртелеком»
до каталогу пропозицій взаємоз'єднання телекомунікаційних
мереж – 7;
• щодо судового розгляду справ – 5;
• щодо визначення можливості
застосування РЕЗ на території
України та внесення їх до Реєстру
радіоелектронних
засобів
та
випромінювальних пристроїв, що
можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот
загального користування – 47;
• щодо впровадження, обліку кодів
IMEI та ведення бази даних
ICOMT – 4;
• щодо діяльності ДІЗ – 10;
• щодо проведення перевірок операторів телекомунікацій та видання
розпоряджень
про
усунення
порушень – 41;
• щодо діяльності Державного підприємства «Український державний
центр радіочастот» – 15;
• про анулювання дозволів на
експлуатацію РЕЗ – 19;
• щодо
проведення
науковопрактичних конференцій – 4;
• щодо
кадрової
роботи
та
нагороджень – 20;
• інші рішення – 39.
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Відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів,
затвердженого рішенням НКРЗ № 1796
від 10.12.09, у 2010 році НКРЗ здійснювала розробку нормативно-правових актів
з питань регулювання у галузі зв’язку, які
мають важливий регуляторний вплив у
сфері телекомунікацій та користування
радіочастотним ресурсом України.
Зокрема, було прийнято та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
наступні нормативно-правові акти:
• «Про затвердження Змін до
Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»;
• «Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з
УКТЗЕД, на які Державним підприємством "Український державний
центр радіочастот" видаються
документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів»;
• «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення
яких, в тому числі переміщення у
міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи»;
• «Про затвердження Розрахункових
такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій»;
• «Про затвердження Положення про
якість телекомунікаційних послуг»;
• «Про затвердження Порядку проведення експертизи при досудовому
врегулюванні спору»;

• «Про затвердження Змін до
Переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію»;
• «Про затвердження Ліцензійних
умов здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового
доступу до телекомунікаційної
мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного»;
• «Про затвердження Змін до
Положення
про
Державну
інспекцію зв'язку»;
• «Про затвердження Ліцензійних умов
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж
ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж».

Голова Громадської Ради при НКРЗ Дронюк А.М. та Голова
Української асоціації операторів зв’язку “Телас” Ошеров Л.М.
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СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЗ У 2010 РОЦІ

Найактуальніше
значення
мали
наступні нормативно-правові акти, що
врегульовують діяльність суб’єктів ринку
телекомунікацій:
1) Порядок проведення експертизи
при досудовому врегулюванні спору,
затверджений рішенням НКРЗ від
13.05.2010 № 217.
Зазначений нормативний акт розроблено відповідно до вимог статей 18 та 61
Закону України «Про телекомунікації» та
Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування.
Порядок регулює відносини між суб'єктами ринку телекомунікацій, що є сторонами досудового врегулювання спору, експертної організації та НКРЗ. Порядком
передбачено здійснення експертизи при
досудовому врегулюванні спорів між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж,
основні завдання, організаційні засади та
строки проведення експертизи щодо
предмета спору.
2) Положення про якість телекомунікаційних послуг, затверджене рішенням
НКРЗ від 15.04.2010 № 174.
Положення визначає організаційноправові засади періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, провайдерами на ринку телекомунікацій. Визначається також порядок
оприлюднення інформації про рівні якості телекомунікаційних послуг та організації проведення випробувань показників їх
якості.

Корж Віталій Терентійович, Голова підкомітету з питань інформаційних технологій та інформатизації Верховної Ради України
та Мороко Юрій Миколайович, Голова підкомітету з питань
телекомунікацій та поштового зв'язку Верховної Ради України

Вирішення окремих питань регулювання в галузі зв’язку потребували внесення змін до законодавства. В минулому році НКРЗ співпрацювала з
Комітетом транспорту і зв’язку
Верховної Ради України на підставі
спільного Плану законопроектних робіт,
яким передбачалась розробка низки
законопроектів. Реалізація Плану дозволила зрушити вирішення ряду проблемних питань ринку телекомунікацій.
Серед таких питань можна виділити
наступні.
Забезпечення умов для безперешкодного доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (ККЕ) як важливого елементу інфраструктури телекомунікаційних мереж
Протягом тривалого часу до НКРЗ
звертались оператори телекомунікацій
стосовно їхніх проблем доступу до
кабельної каналізації електрозв’язку
(далі – ККЕ). Проте, відповідно до
Закону України «Про телекомунікації»
діяльність з надання в користування ККЕ
не ліцензується, і тарифи на ці послуги
до 2010 року не підлягали державному
регулюванню.
У другому півріччі 2009 року
ВАТ «Укртелеком», що є найбільшим
власником ККЕ, підвищило тарифи на
послуги доступу до ККЕ, які не змінювалися з 2003 року. Це ще більше загострило ситуацію у даному сегменті ринку.
Таким чином, проблема доступу до ККЕ,
що належить різним суб’єктам господарювання, потребувала врегулювання.
Відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 № 833-р,
НКРЗ розроблено і рішенням від
23.07.2009 № 1607 затверджено Порядок
доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.08.2009
за № 736/16752.
У 2010 році НКРЗ розроблено проект
Порядку формування тарифів на зазначені послуги, до роботи над яким було залучено операторів телекомунікацій, які
користуються кабельною каналізацією.
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3. ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

Верховною Радою України 2 грудня
2010 року було прийнято Закон «Про
внесення змін до Закону «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу
до кабельної каналізації електрозв’язку)», яким передбачено, що тарифи на
надання в користування кабельної
каналізації електрозв’язку встановлюються НКРЗ.
На даний час проводиться робота з
приведення нормативних документів
НКРЗ у відповідність до змін законодавства, що відбулись.
Врегулювання питань взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за пропуск (термінацію і транзит) трафіку
Характерною ознакою ринку телекомунікацій України є його неоднорідність
– велика кількість операторів та провайдерів фіксованого зв’язку із незначною
часткою на ринку (майже три тисячі) і
невелика кількість потужних операторів
фіксованого і мобільного зв’язку.
У 2010 році особливо гостро поставало
питання взаєморозрахунків за пропуск
трафіку між провідними (в тому числі,
монопольними (домінуючими)) операторами та іншими учасниками ринку телекомунікацій.
Як відомо, розрахункові такси за
послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій,
установлюються в порядку, затвердженому НКРЗ.
В минулому році рішенням НКРЗ від
04.02.2010 № 52 введено в дію
Розрахункові такси за послуги пропуску
трафіку, які передбачали діапазони такс,
а не фіксовані їх розміри. Однак це не
дозволило усунути всі розбіжності між
операторами при визначенні розмірів
зазначених такс. Часто траплялися
випадки, коли оператори пропонували
один одному різні розміри розрахункових
такс в межах встановлених діапазонів і,
як наслідок, не могли дійти згоди щодо
переукладання договорів.

З метою вирішення проблеми, НКРЗ
розробила і затвердила новий проект
Розрахункових такс, яким передбачено
встановлення фіксованих (єдиних) такс
за послуги пропуску трафіку до мереж
операторів, що займають монопольне
(домінуюче) становище на ринку телекомунікацій. При розробці документу
враховано пропозиції операторів та
досвід інших країн з питань взаєморозрахунків. Зазначений документ
зареєстрований Міністерством юстиції
України від 31.01.2011 р. за
№ 138/18876.
Протягом тривалого часу існувала проблема, коли деякі оператори із суттєвою
часткою на ринку, використовуючи своє
становище, нав’язували іншим операторам асиметричні ставки за пропуск трафіку, фактично вдаючись до методів
недобросовісної конкуренції.
Зазначена проблема знайшла вирішення після прийняття 2 грудня
2010 року Верховною Радою України
Закону «Про внесення змін до Закону
«Про телекомунікації» (щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіку).
Законом встановлено, що розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до
телекомунікаційних мереж операторів
телекомунікацій, що не займають монопольне (домінуюче) становище та не
мають істотної ринкової переваги, не
повинні бути нижчими за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіку від їхніх мереж до мереж операторів,
що займають монопольне (домінуюче)
становище та/або мають істотну ринкову
перевагу.
Також, відповідно до цього Закону розширено повноваження НКРЗ в частині
сприяння розвитку конкуренції на ринках
телекомунікаційних послуг. Зокрема,
НКРЗ надано право визначати відповідні
ринки, здійснювати їх аналіз та визначати
операторів телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою.
На даний час НКРЗ виконується робота
щодо розробки та приведення нормативно-правових актів у відповідність до
зазначеного Закону, а саме стосовно:
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• переліку ринків телекомунікаційних
послуг;
• положення про звітність операторів
і провайдерів телекомунікацій;
• форм звітності та інструкцій щодо їх
заповнення;
• проекту Методики аналізу ринку
телекомунікаційних послуг.
Спрощення процедури доступу до
ринків телекомунікаційних послуг та
вдосконалення реєстраційної основи
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Відповідно до спільного з профільним
Комітетом Верховної Ради України Плану
законопроектних робіт НКРЗ приймала
участь у розробці законопроекту «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо спрощення умов
доступу на ринок телекомунікаційних
послуг)» (реєстр. № 7003), який прийнятий Верховною Радою України
01.02.2011.р. в першому читанні.
Законопроектом врегульовуються такі
базові питання, як здійснення подальшої
лібералізації доступу до ринку телекомунікаційних послуг та спрощення умов
ведення господарської діяльності, що
відповідає сучасній державній політиці і
законодавству ЄС.
З прийняттям Закону значно зменшаться бар’єри для виходу на ринки
телекомунікаційних послуг нових суб’єктів господарювання, що пришвидшить
впровадження в Україні нових технологій і
надасть можливість споживачам отримати доступ до найсучасніших послуг.
Крім того, у 2010 році НКРЗ було розроблено проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо регулювання в галузі зв’язку».
Проект передбачає внесення змін до
Закону України «Про телекомунікації»
щодо:
• вдосконалення
організаційних
засад роботи НКРЗ;
• встановлення вичерпного переліку
підстав для відмови у видачі, переоформленні, анулюванні та видачі
дублікату дозволу на використання
номерного ресурсу;

• встановлення адміністративногосподарської відповідальності
операторів, провайдерів телекомунікацій у вигляді штрафів за
порушення законодавства про
телекомунікації.
Також, з метою забезпечення ефективного використання радіочастотного
ресурсу законопроектом пропонується
внести зміни до Закону України «Про
радіочастотний ресурс України» щодо
повноважень НКРЗ з визначення кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що
можуть бути видані для певної радіотехнології у смугах радіочастот, виділених Планом використання радіочастотного ресурсу України для загальних
користувачів.
Наразі спільна робота профільного
Комітету Верховної Ради і НКРЗ продовжується. В 2011 році заплановано
подальшу розробку змін до Закону «Про
телекомунікації» відносно визначення
процедур регулювання на основі аналізу
ринків телекомунікаційних послуг та
визначення операторів телекомунікацій із
істотною ринковою перевагою.
Не менш важливим для України є завдання забезпечення ефективності використання обмеженого радіочастотного
ресурсу і впровадження нових радіотехнологій для забезпечення доступу населення до сучасних інфокомунікаційних і
медійних послуг, зокрема, мобільного
зв’язку, Інтернет, передачі даних, цифрового телебачення.
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Галузь зв’язку є однією із ключових складових економіки України і щороку демонструє стабільний розвиток. У 2010 році
доходи від реалізації послуг зв’язку склали
47,4 млрд. грн., що на 2,4% більше порівняно з попереднім роком (див. рис. 4.1), в
тому числі населенню надано послуг на
18,0 млрд. грн. Частка доходів галузі у ВВП
України становить близько 5%.
За період з 2002 по 2008 роки обсяги
доходів від реалізації послуг зв’язку
щорічно в середньому зростали на 28,3%.
Проте, у 2009 році доходи у порівнянні з
попереднім роком зросли лише на 0,4%, а
у 2010 у порівнянні з 2009 роком – на 2,4%
Аналіз динаміки доходів галузі за окремими сегментами свідчить про суттєве
уповільнення темпів зростання доходів
від надання телекомунікаційних послуг та
збереження позитивної динаміки зростання доходів від надання послуг поштового зв’язку (див. рис. 4.2а та 4.2б). Якщо
за 2006 – 2008 роки зростання доходів від
надання телекомунікаційних послуг
щорічно становило у середньому 16,8%,
то в 2009 році вони у порівнянні з попереднім роком зменшились на 0,7%, а в
2010 році порівнянно з 2009 роком зросли
лише на 1,7% (з 42,9 до 43,6 млрд. грн.).
Доходи від надання послуг поштового
зв’язку в 2009 році зросли у порівнянні з
попереднім роком на 25,3%, а в 2010 році
аналогічний показник становив 11,5%.
Загалом, протягом 2002 – 2010 років
доходи від надання вказаних послуг збільшились у 4,2 рази (з 0,7 до 2,9 млрд. грн.).
У структурі доходів галузі зв’язку частка доходів від надання телекомунікаційних послуг зменшилась з 95% у 2006 році
до 92% у 2010 році.

Рис. 4.1. Динаміка доходів від надання послуг зв’язку
за 2002 – 2010 рр., млрд. грн.

Рис. 4.2а. Динаміка доходів поштових послуг
за 2002 – 2010 рр., млн. грн.

Рис. 4.2б. Динаміка доходів телекомунікаційних послуг
за 2006 – 2010 рр., млрд. грн.
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Основними причинами уповільнення
динаміки зростання доходів сфери
телекомунікацій є наступні:
• скорочення за останні два роки
витрат корпоративних та індивідуальних споживачів на телекомунікаційні послуги, і передусім, на
послуги мобільного зв’язкуж;
• висока ступінь насиченості послугами мобільного зв’язку, які протягом останніх років були основним
чинником зростання доходів сфери
телекомунікацій.

Однією з основних причин такого
падіння доходів вбачається незбалансованість тарифів на послуги фіксованого і
мобільного телефонного зв’язку, зокрема, надмірно висока вартість дзвінків з
фіксованих на мобільні мережі, внаслідок
чого споживачі майже не користуються
цією телекомунікаційною послугою.
В останні роки стрімко розвиваються
послуги широкосмугового доступу (ШСД), їх
питома вага в загальних доходах сфери телекомунікацій протягом 2007-2010 років збільшилася з 4% до 10%, а доходи від надання
зазначених послуг зросли майже втричі.
Дещо збільшилась частка інших телекомунікаційних послуг (проводове мовлення, послуги передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, ІР-телефонії, радіозв’язку), зокрема за рахунок IP-телефонії.

Лідером за обсягами доходів сфери
телекомунікацій протягом останніх років
залишається мобільний зв'язок. Його питома вага в загальному обсязі доходів цієї
сфери в 2010 становила 66% (див. рис. 4.3).
Питома вага фіксованого місцевого
телефонного зв'язку у 2010 році становила
близько 10% і була майже незмінною з
2006 року. Доходи від надання таких послуг
у 2010 році становили 4,2 млрд. грн., що на
1,7% більше у порівнянні з 2009 роком здебільшого за рахунок підвищення тарифів
на послуги міського телефонного зв’язку.
У 2010 році в порівнянні з 2009 роком
зменшилась питома вага послуг фіксованого міжнародного (з 3,6 до 2,9%) та міжміського (з 7,2 до 6,2%) телефонного
зв’язку. Доходи на послуги міжнародного
фіксованого зв’язку зменшились майже на
20% (з 1,6 до 1,3 млрд. грн.), а міжміського
– на 12,5% (з 3,1 до 2,7 млрд. грн).

Порівняння обсягу доходів від надання
різних видів телекомунікаційних послуг за
2010 та 2009 роки свідчить про наступне
(див. рис. 4.4):
• падіння доходів спостерігалось у
сегментах фіксованого (-7,0%) та
телеграфного (-14,6%) зв’язку;
• дещо зросли доходи від надання
послуг мобільного зв’язку (1,1%), ІРтелефонії (5,5%), проводового мовлення (4,3%), передачі і прийому
телевізійних та радіопрограм (6,6%);
• більш ніж на чверть (26%) зросли
доходи від надання послуг широкосмугового доступу.

Рис. 4.3. Розподіл обсягів доходів по сегментах телекомунікаційних послуг за 2007 і 2010 роки, питома вага %, млрд. грн.

Рис. 4.4. Динаміка доходів від надання різних видів
телекомунікаційних послуг у 2009-2010 рр., млн. грн.
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4. СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ФІКСОВАНОГО
ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ
За 2010 рік доходи від надання послуг
фіксованого телефонного зв’язку склали
8,2 млрд. грн. (див. рис. 4.5), що менше
ніж у попередньому році на 7%. Падіння
доходів відбулося, як зазначалося раніше,
за рахунок зменшення доходів від послуг
міжміського і міжнародного зв’язку (на
14,7%, з 4,66 до 3,97 млрд. грн.). Разом з
тим, доходи від надання послуг місцевого
телефонного зв'язку зросли на 1,7%,
з 4,16 до 4,23 млрд. грн.
Як видно з рисунку, в останні роки спостерігалося суттєве перевищення доходів від
надання послуг міжміського та міжнародного зв’язку над доходами від місцевого зв’язку, однак вже в 2010 році доходи від послуг
міжміського та міжнародного зв’язку стали
нижчими за послуги місцевого зв’язку.
Розглядаючи послуги місцевого зв’язку,
слід відмітити щорічне зростання доходів
від надання послуг як міського, так і сільського зв’язку (див. рис. 4.6). Зазначене
збільшення відбулося переважно за рахунок підвищення тарифів на ці послуги.
Абонентська база місцевого фіксованого телефонного зв’язку збільшувалась до
2008 року (див. рис. 4.7). Проте, починаючи з 2009 спостерігається незначний відтік
абонентів. Виходячи із наведених даних,
можна зробити висновок, що фіксовані
телекомунікаційні мережі, особливо сільські, практично не розвиваються.
ВАТ «Укртелеком» – провідний оператор
фіксованого телефонного зв’язку, частка
якого в обслуговуванні сільських мереж
становить понад 95%, призупинив їх будівництво. Інші оператори місцевого фіксованого телефонного зв’язку не мають намірів
розвивати свої мережі в сільських, гірських
та депресивних регіонах, а шукають ринки
збуту послуг у великих містах та серед бізнес-клієнтів. Основною причиною такого
підходу операторів телекомунікацій є низька рентабельність або збитковість загальнодоступних телекомунікаційних послуг і
відсутність механізму компенсації збитків
за їх надання. Водночас, попит на встанов-

Рис. 4.5. Динаміка доходів від надання послуг фіксованого
телефонного зв’язку у 2002-2010 рр., млн. грн.

Рис. 4.6. Динаміка доходів від надання послуг міського та
сільського зв’язку у 2002-2010 рр., млн. грн.

Рис. 4.7. Динаміка абонентської бази місцевого телефонного
зв’язку у 2004-2010 рр., тис. абонентів

лення телефонів у селі залишається незадоволеним (на сьогодні зафіксовано
близько 300 тисяч заявок).
Слід зазначити, що для фіксованого
сільського телефонного зв’язку збитковість пояснюється невисоким рівнем тарифів для споживачів, наявністю морально і
технічно застарілої технологічної бази, що
не дозволяє ефективно впроваджувати
послуги телефонного зв’язку та інші сучасні послуги. Зокрема, йдеться про комплексні послуги (голосова телефонія, плюс
доступ до мережі Інтернет, плюс цифрове
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телебачення). Технологічною умовою реалізації такого підходу є здатність інфраструктури телекомунікаційної мережі об’єднувати ці послуги. І саме Укртелеком, у
першу чергу, має можливість істотно розширити свою присутність на перспективному ринку широкосмугового доступу.
Крім Укртелекому, на ринку послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку
здійснюють діяльність близько 700 інших
операторів, чия абонентська база складає
3,1 млн. абонентів. Найбільшими з них є
телекомунікаційна група „Вега”, „Інтертелеком”, „Телесистеми України”, „CSTInvest”, „ITC”.
Показник щільності фіксованого телефонного зв’язку у 2010 році на 100 мешканців в Україні порівняно з 2009 роком зменшився на 0,1 відсоткові пункти і склав 28,2%
(див. рис. 4.8), у містах цей показник становить 35,9%, а в сільській місцевості – 11,5%.
Рівень щільності телефонного зв’язку в
різних регіонах України нерівномірний.
Найвищий рівень забезпеченості телефонами мешканців міста Києва (58,0%),
Одеської (50,4%), Запорізької (34,9%),
Дніпропетровської (32,6%) областей, найнижчий – у Закарпатській області (15,8%).

ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
В Україні ринок послуг мобільного
зв’язку другого покоління (технологія
GSM-900, 1800 МГц) динамічно розвивався до 2007 року, коли практично
досяг насичення. Про це свідчать обсяги
доходів і кількість абонентів як в цілому,
так і окремих операторів. Рівень покриття території України мережами мобільного зв’язку становить майже 100 відсотків.
За 2010 рік доходи від надання послуг
мобільного зв’язку склали 28,8 млрд. грн.
(див. рис. 4.9), що становить 60,9% від
загальних обсягів доходів галузі і 66,1% –
доходів сфери телекомунікацій.
Доходи від надання послуг мобільного
зв’язку зростають, в основному за рахунок
збільшення тривалості розмов внаслідок
гнучкої тарифної та маркетингової політики операторів та впровадження додаткових сервісів.
Станом на 31.12.2010 абонентська
база мобільних операторів нараховувала
53,9 млн. абонентів, що на 1,4 млн., або
на 2,5% менше ніж в 2009 році (див.
рис. 4.10).

Рис. 4.8. Щільність мобільного та фіксованого зв’язку в Україні в розрахунку vна 100 мешканців, станом на 31.12.2010
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Рис. 4.9. Динаміка доходів від надання послуг мобільного
зв’язку у 2002-2010 рр., млрд. грн.

Рис. 4.10. Динаміка кількості абонентів мобільного зв’язку та
рівня номінального проникнення у 2007-2010 рр.

Рівень номінального проникнення
мобільного зв’язку в Україні на кінець 2010
року становив 117,5%, що на 2,6 відсоткові пункти менше ніж минулого року. В 9
регіонах України цей показник нижчий за
100%, зокрема у Хмельницькій (75,4%),
Тернопільській (76,7%), Кіровоградській
(81,4%), Рівненській (85,9%), Запорізькій
(87,8%) областях.
Лідером ринку послуг мобільного зв’язку
залишається ЗАТ “Київстар Дж. Ес. Ем.”,
кількість абонентів якого становить 22,4 млн.
ЗАТ "Український мобільний зв’язок"
(МТС-Україна) має майже 18,2 млн. абонентів, ТОВ "Астеліт" – 9,8 млн., ЗАТ "Українські
радіосистеми" (ТМ Beeline) – 1,7 млн.

У 2010 році в сфері телекомунікацій
спостерігалася тенденція до злиття компаній. Зокрема, в єдину холдингову структуру VimpelCom Ltd обєдналися компанії ЗАТ
«Київстар Дж.Ес.Ем.» та ЗАТ «Українські
радіосистеми», а також «Голден Телеком».
Слід зазначити, що в 2007 – 2009 роках в
розвинутих країнах активно впроваджувались послуги мобільного зв’язку третього
покоління (3G), які кардинально збільшили
можливості споживачів в отриманні різноманітних телекомунікаційних послуг. Крім
традиційної телефонії та SMS-повідомлень,
споживачі отримали можливість за допомогою телефонів 3G повноцінного доступу до
Інтернету, до корпоративних даних, відеоконференцзв’язку, телебачення, платіжної
системи, електронної комерції.
Що стосується України, оператори готові інвестувати і будувати мережі мобільного
зв’язку, однак протягом майже 4 років
НКРЗ не вдавалось завершити вирішення
питання конверсії, і як наслідок – виділити і
розподілити необхідні радіочастоти. Зараз
лише один оператор – «Укртелеком» є
власником ліцензії на надання послуг
мобільного зв’язку третього покоління (3G),
яка була видана НКРЗ наприкінці 2005 року.
В 2006 році оператор розпочав будівництво
мережі мобільного зв’язку третього покоління (3G) в стандарті UMTS/HSDPA під торговою маркою „Utel”. Станом на 31.12.2010
кількість абонентів мобільного зв’язку
«Укртелекому» становила 630 тисяч.

ПОСЛУГИ
ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ
(КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗВ'ЯЗОК)
В Україні сегмент послуг широкосмугового доступу є одним з найдинамічніших і
конкурентних. За підсумками 2010 року
доходи від надання послуг широкосмугового доступу склали 4,2 млрд. грн. та перевищили минулорічні показники на 26,1%
(див. рис. 4.11). В той же час, темпи зростання таких доходів у 2010 році зменшились на 13,1% порівняно з 2009 роком.
Доходи від надання доступу до мережі
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Інтернет, частка яких в доходах комп’ютерного зв’язку становить майже 90%, склали
3,8 млрд. грн. у 2010 році, що на 32,6%
більше ніж попереднього року (див. рис.
4.12). При цьому населення отримало
послуг доступу до мережі Інтернет на суму
2,3 млрд. грн., що на 43,5% більше, ніж у
2009 році.
Абонентська база споживачів Інтернетпослуг з 2007 року зросла у 2,6 рази, з 1,4
до 3,7 млн. абонентів (див. рис. 4.13).
Рівень проникнення Інтернет-послуг на
100 мешканців України становить 8,0%.
Незважаючи на привабливість ринку
Інтернет-послуг для операторів телекомунікацій та зростання обсягів послуг, що надаються суб’єктами госпрдарювання, Україні
належить подолати досить значну дистанцію для досягнення рівня розвинутих країн у
цьому
напрямку.
За
інформацією
Єврокомісії, середній показник проникнення у країнах ЄС вже на початок 2008 року
перевищив 40%, в Угорщині досяг 70%, у
Нідерландах – 90%, у Словаччині – 50%.
Таке порівняння свідчить про наявність
значного потенціалу для розвитку вітчизняного ринку Інтернет-послуг, що є невід’ємною складовою побудови сучасного інформаційного суспільства та відповідно –
питанням загальнодержавного значення.

ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
За підсумками 2010 року доходи від
надання споживачам послуг поштового
зв’язку склали 2,9 млрд. грн., що на 11,5%
більше ніж за 2009 рік. Доходи від надання
послуг поштового зв’язку населенню в
2010 році зросли на 5,4% до 577,6 млн. грн.
Основними причинами такого зростання
є збільшення обсягів надання універсальних послуг поштового зв’язку на 3,7% (найсуттєвіше зростання доходів від надання
послуг вихідних посилок звичайних до 10
кг; див. рис. 4.14) та підвищення тарифів, а
також зростання доходів від виплати та
доставки пенсій, грошової допомоги, частка яких в загальних доходах від надання
послуг поштового зв’язку складає 43%.

Рис. 4.11. Динаміка доходів від надання послуг
широкосмугового доступу у 2002-2010 рр., млрд. грн.

Рис. 4.12. Динаміка доходів від надання послуг доступу
до мережі Інтернет у 2006-2010 рр., млрд. грн.

Рис. 4.13. Динаміка кількості абонентів мережі Інтернет
у 2007-2010 рр., млн. абонентів

Рис. 4.14. Динаміка обсягів універсальних послуг поштового
зв’язку у 2009-2010 рр., тис. од.

Найбільшим оператором в сфері поштового
зв’язку
залишається
УДППЗ
«Укрпошта», частка якого в загальних доходах від надання послуг поштового зв’язку
становить майже 96%.
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5.1. РЕЄСТРАЦІЯ ТА
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОПЕРАТОРІВ І
ПРОВАЙДЕРІВ У СФЕРІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Відповідно до Закону України «Про
телекомунікації», НКРЗ здійснює реєстрацію суб’єктів господарювання у сфері
телекомунікацій, веде Реєстр операторів,
провайдерів телекомунікацій. Крім того,
відповідно до Закону, НКРЗ ліцензує окремі види діяльності у сфері телекомунікацій.
Станом на 31.12.2010 року до Реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій
включено 1 947 суб'єктів господарювання,
з них 1 430 операторів та 517 провайдерів.
У 2010 році до Реєстру внесено 457 суб'єктів господарювання.
Надходження до Держбюджету від
сплати за видачу ліцензій на види діяльності у 2010 році становили 20 млн. грн.
(див. рис. 5.1). Основна частина коштів –
надходження за видачу ліцензій на здійснення діяльності з надання в користування каналів електрозв’язку: міжнародних,
міжміських, місцевих.
У 2010 році НКРЗ видано 420 ліцензій
на види діяльності в сфері телекомунікацій (див. рис. 5.2). З них – 329 телемережі, ефірне радіо-, телемовлення тощо.
Переоформлено 87 ліцензій на 14,79 тис.
грн., видано 363 копії ліцензій на суму
53,91 тис. грн., продовжено термін дії 110
ліцензій на суму 8 млн. 987 тис. грн.
З початку роботи НКРЗ видано 1 971
ліцензію на види діяльності в сфері телекомунікацій (див. рис. 5.3).

Рис. 5.1. Надходження коштів до Державного бюджету
за видачу ліцензій на види діяльності у сфері телекомунікацій
у 2005-2010 рр., млн. грн.

Рис. 5.2. Кількість виданих ліцензій на види діяльності
у сфері телекомунікацій у 2010 р.

Рис. 5.3. Кількість виданих ліцензій на види діяльності
у сфері телекомунікацій у 2005-2010 рр.
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Станом на кінець 2010 року в Україні
1 604 оператори здійснюють діяльність у
сфері телекомунікацій на підставі ліцензій на види діяльності.

5.2. РЕГУЛЮВАННЯ
НОМЕРНОГО РЕСУРСУ
Регулювання номерного ресурсу
здійснювалось НКРЗ відповідно до
Закону України "Про телекомунікації",
Національного плану нумерації України,
Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної
мережі загального користування (ТМЗК)
України.
У 2010 році зареєстровано 899 заяв
операторів на переоформлення та 76
заяв на виділення номерного ресурсу.
Крім цього, зареєстровано 2 звернення
на виділення національного ідентифікаційного коду мережі призначення NDC та
42 звернення на виділення кодів пунктів
сигналізації СКС-7.
У 2010 році прийнято 790 рішень стосовно номерного ресурсу і видано 650
дозволів
на
його
використання.
Рішеннями НКРЗ переоформлені дозволи на використання номерного ресурсу
загальною ємністю 2 159,3 тис. номерів.
У 2010 році зменшилась кількість звернень операторів телекомунікацій щодо
переоформлення та виділення номерного ресурсу порівняно з 2009 роком, що
видно із рисунків 5.4 та 5.5.
Операторам виділено 80,2 тис. номерів (за 2009 рік – 441,2 тис. номерів).
Розподіл виділеного номерного
ресурсу у 2010 році порівняно з
2009 роком за регіонами України наведено на рисунку 5.6.
Надходження до Державного бюджету
за виділення номерного ресурсу склали
3,58 млн. грн. (при плані – 10,2 млн. грн.)
проти 12,1 млн. грн. за 2009 рік (див.
рис. 5.7).

Рис. 5.4. Кількість заяв на отримання дозволів
на використання номерного ресурсу

Рис. 5.5. Зведені дані за кількісними показниками

Рис. 5.6. Кількість виділеного номерного ресурсу,
тис. номерів
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Рис. 5.7. Надходження коштів за номерний ресурс в бюджет,
млн. грн.

Основними напрямами діяльності
НКРЗ з питань регулювання номерного
ресурсу є:
1. Підвищення ефективності використання номерного ресурсу, зменшення
обсягів накопиченого операторами
номерного ресурсу, який своєчасно не
задіється та не використовується для
надання телекомунікаційних послуг
споживачам;
2. Виконання заходів з реалізації
Плану переходу на перспективну систему
нумерації ТМЗК України.

5.3. ВЗАЄМОЗ’ЄДНАННЯ ТА
ДОСТУП ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Регулювання взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж у 2010 році проводилось відповідно до Закону України «Про
телекомунікації» та Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування.
У звітному періоді опрацьовано та
затверджено відповідними рішеннями

НКРЗ пропозиції про взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж монопольного
(домінуючого) оператора ВАТ «Укртелеком» щодо створення 350 точок взаємоз’єднання загальною пропускною
спроможністю 1 820 потоків Е1. Ці пропозиції внесено до каталогу пропозицій на
2010 рік, з них 18 додаткових, за рахунок
незаявленого взаємоз’єднання, пропускною спроможністю 76 Е1. Всього за звітний період операторами телекомунікацій
створено 374 точки взаємоз’єднання
пропускною спроможністю 1 889 потоків
Е1 (див. рис. 5.8).
Динаміка зменшення кількості точок
взаємоз’єднання у 2010 році обумовлена
зниженням темпів розвитку мереж операторів телекомунікацій, збільшенням
комерційних ризиків при інвестуванні у
телекомунікаційні мережі та залишковими явищами світової економічної кризи.
Створені точки взаємоз’єднання було
використано для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів на
рівнях (див. рис. 5.9 та 5.10):
• місцевому – 105 (369 Е1);
• міжміському – 252 (1438 Е1);
• рухомому (мобільному) – 17 (82 Е1).
Аналіз взаємоз’єднань телекомунікаційних мереж ВАТ «Укртелеком» з телекомунікаційними мережами інших операторів та взаємоз’єднань мереж інших опе-

Створено точок взаємоз’єднання мереж
з 01.01.10
ВАТ
Інші
“Укртелеком” оператори
350
(1820 Е1)

24
(69 Е1)

Всього
374
(1889Е1)

Рис. 5.8. Створення точок взаємоз’єднання на мережі
ВАТ «Укртелеком» та інших операторів у 2008-2010 рр.
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Рис. 5.9. Побудовано точок на рівнях взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж операторів у 2008-2010 рр.

Рис. 5.10. Задіяно додатково потоків на рівнях
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів
у 2008-2010 рр.

раторів телекомунікацій на міжоператорському рівні свідчить про задовільний
розвиток мереж в АР Крим, Чернігівській,
Харківській, Донецькій областях та у місті
Києві. Порівняно з минулими роками
дещо покращився розвиток телекомунікаційних мереж у Полтавській, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.
Невелика кількість взаємоз’єднань
телекомунікаційних мереж у Тернопільській, Закарпатській, Львівській та
Миколаївській областях, що демонструє
низькі темпи розвитку мереж операторами телекомунікацій в цих регіонах.
У 2010 році створено 24 точки взаємоз’єднання (69 потоків Е1) між телекомунікаційними мережами різних операторів без участі ВАТ «Укртелеком».
На інтенсивність розвитку мереж телекомунікацій в частині взаємоз’єднання

негативно впливали такі чинники:
1. Об’єктивного характеру, які пов’язані з впливом світової економічної кризи.
2. Суб’єктивного
характеру,
які
пов’язані з:
• конфліктом господарських інтересів
суб’єктів ринку телекомунікацій та
відсутністю єдиних підходів до визначення тарифних ставок за доступ до
телекомунікаційних мереж;
• недосконалістю законодавства у
сфері телекомунікацій щодо повноважень регуляторного органу.
Основними напрямами діяльності
НКРЗ з питань взаємоз’єднання та взаємодії телекомунікаційних мереж є:
1. Створення сприятливих організаційних та економічних умов для усіх операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж.
2. Формування, затвердження та супроводження Каталогу пропозицій щодо
взаємоз’єднання
телекомунікаційних
мереж.
3. Удосконалення нормативно-правової бази щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування та доступу до кабельної каналізації
електрозв’язку.

ДОСУДОВЕ
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
За поточний рік до НКРЗ надійшло 77
звернень операторів телекомунікацій з
питань взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, а також доступу до об’єктів
пасивної інфраструктури, на які надано
ґрунтовні роз’яснення, проведено 3 заходи у форматі “круглого столу” стосовно
питань доступу до пасивної інфраструктури з учасниками ринку телекомунікацій.
До НКРЗ за процедурою досудового
врегулювання спору при взаємоз’єднанні
телекомунікаційних мереж звертались
8
операторів
телекомунікацій
(ТОВ “Голден Телеком”, ТОВ “Каскад”,
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ЗАТ
“Українські
радіосистеми”,
ДП “Укр аерорух”, ВАТ “Укртелеком”,
ПрАТ “МТС Україна”, ТОВ “Острів” та
ДТГО “Південно-Західна залізниця”).
Зазначені спори було врегульовано
Комісією шляхом:
• прийняття 6 рішень НКРЗ стосовно
врегулювання спорів при взаємоз’єднанні телекомунікаційних
мереж, з яких 2 рішення прийнято
на основі експертних висновків за
результатами проведення незалежної експертизи при досудовому
врегулюванні спорів;
• проведення 8 переговорів операторів телекомунікацій за участі
представників НКРЗ щодо спірних
питань при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, з яких 6
переговорів передувало прийняттю рішень НКРЗ, а за результатами 2-х переговорів оператори
дійшли згоди та вирішили спірні
питання;
• проведення 2 спільних нарад з операторами телекомунікацій з питань
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.
Основними напрямками діяльності
НКРЗ при досудовому врегулюванні
спорів є:
1. Розповсюдження процедури досудового врегулювання спорів на елементи
пасивної інфраструктури.
2. Розповсюдження позитивного досві-

Круглий стіл НКРЗ за тематикою “Актуальні питання
регулювання в галузі зв’язку”

ду впровадження незалежної експертизи
при досудовому врегулюванні спорів між
операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж.

5.4. ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА
ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ У СФЕРІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Відповідно до Закону «Про телекомунікації» НКРЗ здійснює тарифне регулювання шляхом встановлення граничних
або фіксованих тарифів на:
• загальнодоступні телекомунікаційні послуги (підключення кінцевого
обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального
користування
(універсальний
доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони
нумерації (місцевий телефонний
зв’язок), а також виклик служб
екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв’язку за допомогою
таксофонів, за винятком послуг, що
надаються
з
використанням
безпроводового доступу);
• надання в користування каналів
електрозв’язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку
цих послуг.
У 2010 році діяли:
• Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги,
затверджені рішенням НКРЗ від
28.04.2009 № 1491, зареєстровані
в
Мін’юсті
30.04.2009
за
№ 95/16411.
• Граничні тарифи на надання в
користування
каналів
електрозв’язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне
(домінуюче) становище на ринку
цих послуг, затверджені рішенням
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НКРЗ від 21.02.2006 № 202, зареєстровані в Мін’юсті 02.03.2006,
№ 18/12092.
Упродовж року НКРЗ проводились
базові відстеження результативності
Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги
(рішення НКРЗ від 02.04.2009 № 1438) та
Граничних тарифів на загальнодоступні
телекомунікаційні послуги, спрямовані на
оцінку стану їх впровадження та досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті. За результатами відстежень в
цілому можна зробити позитивний
висновок.
Відповідно до Закону, НКРЗ регулюються питання економічних умов взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій, зокрема,
розрахункові такси за доступ (взаємопідключення) до мереж та розрахункові
такси за послуги пропуску трафіку мережами операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку
телекомунікацій.
Як було сказано у зазначеному Звіті,
НКРЗ розробила і затвердила новий
проект Розрахункових такс, яким
передбачено встановлення фіксованих
(єдиних) такс за послуги пропуску трафіку до мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій і який введено в дію відповідно до законодавства.
Відповідно до Закону України «Про
радіочастотний ресурс України», НКРЗ
встановлює тарифи на роботи (послуги)
Державного підприємства «Український
державний центр радіочастот» (далі
УДЦР).
У 2010 році діяли:
• Тарифи на роботи (послуги) УДЦР,
пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та
виділенням номерного ресурсу,

затверджені
рішенням
НКРЗ
від 11.12.2008 № 1256, зареєстровані в Мін’юсті 25.12.2008 за
№ 1238/15929;
• Зміни до Тарифів на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом
України та виділенням номерного
ресурсу, затверджені рішенням
НКРЗ від 18.06.2009 № 1558, зареєстровані у Мін’юсті 09.07.2009 за
№ 609/16625.
Окрім цього, на підставі звернень
операторів з урахуванням проведеного УДЦР аналізу в частині зміни доходів від надання зазначених послуг,
рішенням
НКРЗ
від
24.12.2009
№ 1813 погоджено надання УДЦР
протягом 2010 року коефіцієнтів зниження до окремих статей діючих
Тарифів.
У 2010 році було проведено повторне
відстеження результативності Тарифів
на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з
користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного
ресурсу.

5.5. РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Відповідно до Закону України «Про
поштовий зв’язок», НКРЗ здійснює
формування цінової політики та регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, до яких відносяться послуги з пересилання поштових карток, листів, бандеролей, секограм – простих та рекомендованих;
посилок без оголошеної цінності масою
до10 кг.
Упродовж 2010 року діяли:
• Граничні тарифи на універсальні
послуги
поштового
зв’язку,
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затверджені рішенням НКРЗ
від 04.12.2008 № 1244, зареєстровані в Мін’юсті 17.12.2008 за
№ 1208/15899;
• Зміни до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового
зв’язку, затверджені рішенням
НКРЗ від 29.10.2009 № 1725, зареєстровані у Мін’юсті 24.11.2009 за
№ 1135/17151.
За результатами проведення повторних відстежень Граничних тарифів на
універсальні послуги поштового зв’язку
(рішення НКРЗ від 04.12.2008 № 1244)
та Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку
(рішення НКРЗ від 20.01.2009 № 1301),
що відбулися у 2010 році, можна зробити позитивні висновки стосовно їх впровадження.
Станом на кінець 2010 року, на ринку
діють 33 оператори поштового зв’язку, з
них 12 вийшли на ринок у 2010 році, що
сприяло розвитку конкуренції на ринку
надання поштових послуг.
Зокрема, 11 операторів здійснюють
діяльність із пересилання всіх видів
поштових відправлень (поштових переказів, простих та реєстрованих листів,
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів). Решта –
22 оператори здійснюють діяльність
із пересилання окремих видів поштових відправлень та/або поштових переказів.
Із загальної кількості операторів,
переважна більшість – 28 операторів,
отримали ліцензії на здійснення діяльності на всій території України. Решта –
5 операторів надають послуги поштового зв’язку виключно у межах певних
адміністративних одиниць (Запорізька,
Київська, Одеська, Харківська області
та м. Київ).
17 листопада 2010 року набрав
чинності Закон України № 2608-VI

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності", яким внесено зміни
до
низки
законодавчих
актів.
Зокрема, зміни до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000
№ 1775-III передбачають припинення
ліцензування діяльності з пересилання поштових переказів, простих та
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до
30 кілограмів. Одночасно припинення
ліцензування видів діяльності з
надання послуг поштового зв’язку
передбачено й внесеними змінами до
Закону України "Про поштовий
зв’язок".

5.6. ЛІЦЕНЗУВАННЯ
КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ
НКРЗ здійснює ліцензування користування
радіочастотним
ресурсом
відповідно до:
• Закону України «Про радіочастотний ресурс України»;
• Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України;
• Порядку проведення конкурсів або
тендерів на отримання ліцензій на
користування
радіочастотним
ресурсом України.
Користування радіочастотним ресурсом на підставі ліцензій здійснюється
суб’єктами господарювання для надання
телекомунікаційних послуг. Інші загальні
користувачі користуються радіочастотним
ресурсом на підставі ліцензій на канали
мовлення, виданих Національною радою з
питань телебачення та радіомовлення,
та/або дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, виданих Україн-
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ським державним центром радіочастот.
За 2010 рік НКРЗ видало 310 ліцензій
(див. рис. 5.11) на користування радіочастотним ресурсом 153 операторам телекомунікацій на суму 28 млн. 541 тис. грн.
(див. рис. 5.12).
Основну частину коштів у 2010 році
склали надходження за видачу ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку (10 ліцензій) – 16 млн. 377 тис.
грн. та для радіозв'язку розподільчих
систем (61 ліцензій) – 9 млн. 538 тис. грн.
(див. рис. 5.13).
За іншими видами зв’язку надходження становлять 2 млн. 626 тис. грн.:
• стільниковий радіозв’язок GSM900 (переоформлено 15 ліцензій) –
3 тис. грн.;
• стільниковий радіозв’язок GSM1800 (переоформлено 28 ліцензій)
– 5 тис. грн.;
• радіорелейний зв'язок (58 ліцензій)
– 908 тис. грн.;
• радіозв'язок з використанням ШПС
(96 ліцензії) – 949 тис. грн.;
• супутниковий радіозв'язок (9
ліцензій) – 662 тис. грн.;
• цифрова безпроводна телефонія
(DECT) (5 ліцензій) – 7 тис. грн.;
• транкінговий радіозв'язок (22
ліцензій) – 26 тис. грн.;
• УКХ та КХ (4 ліцензій) –
66 тис. грн.

Рис. 5.11. Кількість виданих ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України у 2005-2010 рр.

Рис. 5.12. Надходження коштів до Державного бюджету
за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України у 2005-2010 рр., млн. грн.

Станом на кінець 2010 року в Україні
існує 407 суб’єктів господарювання, які
здійснюють діяльність у галузі зв’язку на
підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.
Основним внеском за останні десять
років у загальну суму надходжень до
Державного бюджету України за видачу
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом є вартість ліцензій для
цифрового стільникового зв’язку.

Рис. 5.13. Надходження до Державного бюджету за видачу
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
у 2010 р.
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Наразі практично весь радіочастотний
ресурс, виділений для впровадження
стільникового цифрового радіозв’язку
стандартів GSM та CDMA вичерпано.
Тому
надходження
коштів
до
Державного бюджету України за видачу
ліцензій на користування РЧР у 2009 та
2010 роках поступово зменшується.
З метою впровадження в Україні
мобільного зв’язку третього покоління,
подальшого
розширення
переліку
сучасних телекомунікаційних послуг та
наповнення
Державного
бюджету
України, НКРЗ спільно з Міністерством
оборони та іншими органами державної
виконавчої влади проводить необхідні
заходи для забезпечення можливості
проведення у 2011 році тендеру (аукціону) з продажу ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового зв’язку третього покоління стандарту ІМТ-2000 (UMTS).

5.7. ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ РЕЗ
ТА ВП, ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ
НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ВВЕЗЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЮ
Кількість поданих до НКРЗ у 2010 році
заяв щодо визначення можливості застосування і внесення до Реєстру нових
типів РЕЗ та ВП збільшилася порівняно з
2008 роком на 18% та у порівнянні з 2009
роком на 26% і становить понад 1,6 тис.

заяв. Основна кількість поданих заяв стосувалася радіообладнання особистого,
домашнього та офісного використання, а
також інформаційно-комунікаційних пристроїв доступу до мереж рухомого
мобільного зв’язку та широкосмугового
радіодоступу, що засвідчує тенденцію
непомітного проникнення різноманітного
радіообладнання, як допоміжних пристроїв, у повсякденному житті громадян.
В 2010 році розробленні і схвалені
Комісією додатково 10 вимог до радіоінтерфейсів радіообладнання масового
застосування. У разі відповідності цим
вимогам, нові типи РЕЗ вносяться до
Реєстру за спрощеною процедурою,
визначеною рішенням НКРЗ від 23.10.08
№ 1174. На теперішній час майже 79%
заявлених нових типів РЕЗ вносяться до
Реєстру за спрощеною процедурою у
термін, що не перевищує 14 робочих
днів. Крім того, визначення НКРЗ протягом 2008-2010 років 28 вимог до радіоінтерфейсів дозволило виробникам заздалегідь проектувати нові типи різноманітного радіообладнання з урахуванням
регуляторних вимог щодо їх застосування на території України.
Правові основи ввезення з-за кордону
в Україну РЕЗ та ВП визначені статтями
14, 16 та 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” та нормативно-правовими актами, що регулюють
процедури ввезення з-за кордону та реалізації РЕЗ та ВП, зокрема мобільних
телефонів. Як засіб захисту українського

Рис. 5.14. Порівняльний аналіз кількості РЕЗ за групами користувачів та технологіями зв’язку
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ринку від неякісних, недозволених до
використання та незаконно ввезених в
Україну мобільних телефонів цими нормативно-правовими актами було передбачено облік унікальних ідентифікаційних
кодів термінального обладнання мереж
стільникового зв’язку (кодів ІМЕІ), що
ввозяться з-за кордону та експлуатуються в мережах мобільних операторів
України.
Матеріальним забезпеченням реалізації процедур контролю ввезення з-за
кордону мобільних терміналів слугує
автоматизована інформаційна система
обліку терміналів на території України
(ІСОМТ), складовою частиною якої є узагальнена база даних кодів ІМЕІ терміналів
(мобільних телефонів).
Основні результати, яких вдалося
досягнути у наслідок запроваджень процедур регулювання ввезення та реалізації РЕЗ та ВП, свідчать про дієвість цих
процедур. Так у 2010 надано 5 346
дозволів на ввезення з-за кордону РЕЗ
та ВП, у т.ч. 104 дозволи на моделі терміналів, що ввозяться в Україну в режимі
авторизованих поставок мобільних терміналів, за якими було ввезено 12 352
489 млн. РЕЗ, з них на 11 221 870 млн.
терміналів (мобільних телефонів та
іншого кінцевого обладнання мереж
стільникового зв’язку, яке містить код
ІМЕІ, з яких 2 400 333 одиниці у режимі
авторизованих поставок). Таким чином
вдалося довести частку легально ввезених мобільних телефонів на ринку
України, згідно з оцінками аналітиків, до
92-97% та забезпечити додаткові
надходження до Держбюджету України
орієнтовно понад 1 360 млн. грн.
У 2010 було отримано від операторів
ринку (з урахуванням виданих наприкінці
2009 дозволів на ввезення мобільних
терміналів) та внесено у визначеному
законодавством порядку до узагальненої бази даних 11 766 671 кодів ІМЕІ терміналів.

На кінець 2010 року (31.12.10)
узагальнена база містить 99 007 307
кодів ІМЕІ в „білому” списку та 6 301 689
коди ІМЕІ в „сірому” та в „чорному” списках. Інформації для внесення кодів ІМЕІ
до „чорного” списку від Міністерства
внутрішніх справ до Українського державного центру радіочастот (УДЦР) не
надходило. Водночас, оператори мобільного зв’язку не розпочали відключення
мобільних телефонів, коди ІМЕІ яких знаходяться у „чорному” списку, що не отримали документального підтвердження
про їх законне ввезення (пересилання
тощо) в Україну та мали обслуговуватись
операторами стільникового зв’язку відповідно до ліцензійних умов лише протягом трьох місяців.
Законодавством визначено порядок
надання дозволів на реалізацію РЕЗ та
ВП. На кінець 2010 року (20.12.10) чинні
дозволи на реалізацію мають 7 465
суб’єктів господарювання, які отримали в
УДЦР та філіях відповідні дозволи на реалізацію РЕЗ та ВП. Водночас слід зазначити, що майже всі ці суб’єкти здійснюють реалізацію мобільних телефонів.
Упродовж року за заявами суб’єктів
господарювання було надано 7 948
дозволів на реалізацію РЕЗ та ВП, анульовано 955 дозволів на реалізацію,
головним чином через припинення цього
виду діяльності дрібними реалізаторами.
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Введення в дію рішення НКРЗ від
05.02.09 № 1339 „Порядку реалізації в
Україні радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв” встановлено додаткові вимоги до пунктів реалізації. Це крім забезпечення прав покупців
мобільних телефонів призвело до стабілізації кількості суб’єктів господарювання,
які здійснюють реалізацію РЕЗ та ВП, не
зважаючи на значне зростання кількості
РЕЗ, що ввозяться, після економічної
кризи 2008 року. Кількість цих суб’єктів
протягом року коливалась і на кінець року
практично залишилась на рівні початку,
хоча основного завдання – реалізація
РЕЗ та ВП, зокрема мобільних телефонів
виключно в спеціалізованих магазинах
поки що досягти не вдалося. Завдання на
наступний рік – забезпечення реалізації
мобільних телефонів виключно в спеціалізованих магазинах.
Протягом всього 2010 року тривала
робота зі створення інформаційної системи УДЦР, розпочата у 2008 році. На
базі управління радіочастотних присвоєнь УДЦР за допомогою програмного
комплексу ICS Manager nG виконувалися роботи із вдосконалення технологічних процесів опрацювання заявочних
документів та надання:
• висновків до Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України щодо можливості видачі
ліцензії на користування радіо частотним ресурсом України;
• висновків до Національної ради
України з питань телебачення і
радіомовлення щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів мовлення;
• висновків щодо електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі – ВП);
• дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП.

У 2010 році УДЦР підготовлено:
• 208 висновків до Національної
комісії з питань регулювання зв’язку України щодо можливості видачі
ліцензії на користування РЧР
України;
• 874 висновків до Національної
ради України з питань телебачення
і радіомовлення щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів мовлення;
• 15 438 – висновків щодо електромагнітної сумісності;
• 46 896 – дозволів на експлуатацію
стаціонарних
радіоелектронних
засобів;
• оформлено 101 701 дозволів на
експлуатацію абонентських РЕЗ;
• виконано заходи з міжнародної
координації 4 261 частотних присвоєнь
РЕЗ
України
та
з
міжнародної координації 8 563
частотних присвоєнь РЕЗ інших
країн.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ • 25

Робота із споживачами послуг є одним
із основних пріоритетів діяльності Комісії.
На виконання положень Законів України
"Про телекомунікації", "Про звернення
громадян", інших актів законодавства
щодо захисту прав споживачів в НКРЗ
забезпечується:
• проведення особистого прийому
громадян Головою та членами НКРЗ;
• робота Громадської приймальні
для надання споживачам роз’яснень та консультацій з питань, що
належать до повноважень НКРЗ
(протягом
2010
року
до
Громадської приймальні НКРЗ
звернулось 226 громадян);
• функціонування в НКРЗ „гарячої
телефонної лінії для звернень громадян” з метою налагодження зворотного зв’язку із споживачами, що
дає можливість споживачеві отримати компетентну консультацію
фахівців щодо надання послуг
зв’язку (на „гарячу лінію” НКРЗ у
2010 році звернулось 49 громадян);
• здійснення аналізу та узагальнення
звернень для виявлення причин,
що їх породжують, висвітлення
його результатів у звітних матеріалах НКРЗ, та на офіційному вебсайті НКРЗ;
• підготовка пропозицій щодо проведення позапланових перевірок посадовими особами ДІЗ за зверненнями
громадян;
• підготовка пропозицій стосовно
вдосконалення нормативно-правової бази щодо захисту прав
споживачів;

• всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них проблем,
оперативне їх вирішення для задоволення законних прав та інтересів
громадян;
• забезпечення взаємодії із державною установою „Урядовий контактний центр” Кабінету Міністрів
України щодо розгляду звернень
громадян, які надходять на урядову
телефонну „гарячу лінію”.
У 2010 році на розгляд до НКРЗ
надійшло 1307 звернень громадян та
організацій, з яких, безпосередньо до
НКРЗ надійшло 326 звернень, від
Адміністрації Президента України – 120
звернень, від Секретаріату Кабінету
Міністрів України – 48 звернень, від державної установи "Урядовий контактний
центр" (через урядову телефонну "гарячу
лінію" Кабінету Міністрів України) – 587
звернень. Направлено на розгляд до
НКРЗ через інші органи, установи, організації – 226 звернень (див. рис. 6.1).

Рис. 6.1. Структура звернень до НКРЗ у 2010 р.
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6. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ

Із загальної кількості звернень, 82,2%
(1 074 звернення) – це заяви, клопотання, 17,3% (226 звернень) – скарги, 0,5%
(7 звернень) – пропозиції.
Індивідуальні звернення становлять
97,2% (1271 звернення), колективні – 2,8%
(36 звернень). Загалом до НКРЗ протягом
2010 року звернулося 2 270 громадян (з
урахуванням колективних звернень).
Від громадян, які мають встановлені
законодавством пільги – інвалідів
Великої Вітчизняної війни та громадян,
що потребують соціального захисту та
підтримки надійшло (452 звернення), що
складає 34,6% від загальної кількості.
На 796 звернень (60,9%), що мали
характер заяв, клопотань, було надано
роз’яснення, необхідну інформацію.
Вирішено позитивно 369 звернень громадян (28,2%). Надіслано за належністю
іншим органам влади 25 звернень, що
складає (1,9%). За 11 зверненнями громадян (0,8%) відмовлено у задоволенні з
урахуванням законодавства про телекомунікації та Закону України "Про звернення громадян". Знаходиться у стадії розгляду 106 звернень (8,1%).
Звернення з питань організації надання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку у загальній кількості звернень складають найбільшу частку – 56,3% (736 звернень). Більшість
звернень від споживачів зазначеного
виду послуг надійшло з питань: тривалої
відсутності зв’язку, встановлення (перевстановлення телефону), незгоди з розміром виставлених рахунків за отримані
послуги.

15,1% (198 звернень) складають звернення з питань організації надання послуг
рухомого (мобільного) зв’язку. У зверненнях споживачами порушувались
питання щодо незгоди з розміром виставлених рахунків за послуги та зняттям
коштів з особового рахунку, відсутності
доступу до послуг (блокування номера
телефону), наданням неповної інформації про умови та вартість послуг.
З питань організації надання послуг з
доступу до Інтернет надійшло 116 звернень (8,9%). Споживачі порушували
питання щодо організації надання послуг,
неякісного їх надання та незгоди з розміром виставлених рахунків.
У зверненнях з питань надання послуг
проводового радіомовлення (81 звернення, або 6,2%) більшість споживачів
скаржилися на тривалу відсутність їх
надання.
71 звернення (5,4%) надійшло з питань
користування радіочастотним ресурсом.
Більшість звернень надійшло з питань
правомірності встановлення РЕЗ, порядку користування (реєстрації) РЕЗ, ВП та
застосування кодів ІМЕІ.
Від споживачів послуг поштового
зв’язку надійшло 54 звернення (4,1%). У
зверненнях порушувались питання щодо
недотримання встановлених термінів
пересилання поштових відправлень,
поштових переказів, порушень порядку їх

Рис. 6.2. Структура звернень до НКРЗ за видами послуг
у 2010 р.
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СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЗ У 2010 РОЦІ

Рис. 6.3. Динаміка структури звернень до НКРЗ
у 2008-2010 рр.

вручення, незгоди з розміром тарифів на
поштові послуги.
Структуру звернень 2010 року за видами послуг та динаміку структури звернень за видами послуг за 2008-2010 роки
наведено на рисунках 6.2 та 6.3.
У ході розгляду звернень НКРЗ
детально опрацьовувалась інформація
операторів, провайдерів телекомуніка-

цій з питань, що порушувались громадянами. У ряді випадків, проводились
позапланові перевірки за зверненнями
громадян щодо дотримання операторами, провайдерами телекомунікацій
законодавства при наданні послуг.
Протягом 2010 року Державною інспекцією зв’язку за зверненнями громадян
було проведено 12 позапланових перевірок операторів, провайдерів телекомунікацій.
За результатами розгляду звернень
проводився детальний аналіз порушених
споживачами питань для виявлення причин, що їх породжують, систематичне
висвітлення його результатів на офіційному веб-сайті НКРЗ.
Також з метою вдосконалення законодавства про телекомунікації стосовно
формування чітких правових рамок взаємовідносин споживачів та операторів,
провайдерів телекомунікацій щодо
надання телекомунікаційних послуг, у
проекті нової редакції Правил надання та
отримання телекомунікаційних послуг
внесено відповідні правові норми.
Зокрема, щодо прав споживача на отримання повної та достовірної інформації
про послуги, їх вартість, можливості
вибору споживачем послуг за рівнем
якості, вдосконалення порядку надання
соціально значимих (загальнодоступних)
послуг.
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Національна комісія з питань регулювання зв’язку України у 2010 році продовжила роботу щодо покращення інформування споживачів про рівні показників
якості телекомунікаційних послуг, за
якими вони надаються операторами
телекомунікацій, а також приведення
системи контролю за якістю телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів до вимог Директив ЄС, стандартів Рекомендацій ІТU-T та ЕТSІ.
Так, протягом 2010 року за участю НКРЗ
були підготовлені та затверджено стандарти, що визначають переліки показників
якості і методи їх випробувань та встановлено граничні нормовані рівні для послуг фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку.
За участю провідних операторів телекомунікацій, асоціацій і центральних
органів виконавчої влади НКРЗ розроблено та введено в дію новий нормативний
документ “Положення про якість телекомунікаційних послуг”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції.
Згідно вимог Положення про якість
телекомунікаційних послуг та рішення
НКРЗ від 05.08.10 № 363 з 1 січня
2011 року введена процедура обов’язкового оприлюднення операторами телекомунікацій інформації про рівні показників якості телекомунікаційних послуг.
За цією процедурою, встановленою
НКРЗ, оператори фіксованого та рухомого зв’язку розпочали визначати рівні
показників якості, які залежать від кількості отриманих заяв споживачів про
пошкодження ліній зв’язку, звернень
щодо некоректності (неправильності)
виставлених рахунків, організаційних та
технічних аспектів обслуговування, тощо.

Крім того, НКРЗ зобов’язала операторів
подавати річні звіти про якість (форма
№ 11 – ЯТП) в строк до 30 січня кожного
року та розміщувати інформацію щодо
забезпечених/досягнутих рівнів показників
якості в друкованих засобах масової інформації або на власних веб-сайтах, а також у
місцях продажу телекомунікаційних послуг
та проведення розрахунків за них.
На другому етапі рішенням НКРЗ від
16.12.2010 № 574 визначено базові переліки показників якості для послуг фіксованого та рухомого зв’язку на 2011 рік,
значення яких потребують оприлюднення
операторами до 30 січня 2012 року.
Для інформаційного забезпечення споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, за якими вони надаються операторами телекомунікацій, на веб-сайті
НКРЗ створено нову рубрику «Якість телекомунікаційних послуг». Користувачам
сайту запропоновано інформацію стосовно переліку нормативно-правових документів, що встановлюють назви показників якості послуг, їх граничні рівні, вимоги
до щорічного оприлюднення.
Враховуючи, що оператори, провайдери телекомунікацій можуть здійснювати
випробування якості послуг самостійно
або шляхом залучення на договірних
засадах акредитованих в установленому
порядку органів з оцінки відповідності,
Національним агентством з акредитації
України у 2010 році розпочато заходи із
акредитації випробувальних лабораторій. Так, станом на 1 січня 2011 року акредитовано дві випробувальні лабораторії
на здійснення діяльності з випробувань
показників якості телекомунікаційних
послуг.
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Міжнародна діяльність НКРЗ здійснювалась відповідно до Плану міжнародних
заходів на 2010 рік та спрямована на реалізацію пріоритетів зовнішньої економічної політики України щодо розвитку галузі зв’язку, забезпечення процесів європейської інтеграції, активізації двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва з питань регулювання сектору телекомунікацій.
Протягом 2010 року у напрямку європейської інтеграції НКРЗ в межах компетенції брала активну участь у підготовці
переговорного процесу між Україною та
ЄС щодо створення зони вільної торгівлі,
виконання
пріоритетів
розділу
“Інформаційне суспільство” Порядку денного асоціації Україна – ЄС, в тому числі
шляхом залучення зовнішньої допомоги
ЄС через інструмент TAIEX, а також
велась робота у рамках Підкомітету № 7
“Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та
медіа” Комітету з питань співробітництва
між Україною та ЄС та підготовки до реалізації ініціативи ЄС “Східне партнерство”.
За ініціативи НКРЗ та підтримки
Європейської Комісії в Києві було проведено три семінари ТАІЕХ з питань ліцензування радіочастотного спектру, впровадження перспективної системи нумерації та нової регуляторної структури ЄС
у сфері електронних комунікацій, а також
навчальний візит до Австрійського регуляторного органу з питань теле- і радіомовлення та телекомунікацій для вивчення досвіду організації контролю якості

надання послуг на телекомунікаційному
ринку ЄС.
Здійснювалась підготовка проекту
Twinning для НКРЗ стосовно допомоги в
удосконаленні регуляторної та правової
спроможності регулювати сектор телекомунікацій, який передбачає реалізацію
трьох компонентів: наближення законодавства; впровадження стимулюючого
регулювання (аналіз ринків, розрахунок
собівартості взаємоз’єднання, роздільний
облік доходів/витрат); організаційний розвиток та розвиток людських ресурсів.
Представники НКРЗ упродовж року
брали активну участь у переговорних
процесах з укладання угод про зону вільної
торгівлі
між
Україною
та
Європейською асоціацією вільної торгівлі, між Україною та Канадою.
У лютому 2010 року на базі УДЦР проведено чергове спільне засідання Комісії
з питань регулювання використання
радіочастотного спектру та електромагнітної сумісності і радіоелектронних

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні
питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом” (18-20 травня, м. Київ)
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8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

засобів та Комісії з питань супутникового
зв’язку, телевізійного і звукового радіомовлення Регіональної співдружності в
галузі зв’язку, а у вересні – семінар
Міжнародного союзу електрозв’язку
“Радіомоніторинг і підвищення ефективності використання спектру” та міжнародної виставки “Обладнання і системи
радіомоніторингу – стан і перспективи
розвитку та виробництва”.
Однією з визначних подій 2010 року
стало проведення Міжнародної науковопрактичної конференції “Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій
та користування радіочастотним ресурсом” (18-20 травня, м. Київ). В її роботі
взяли участь понад 200 учасників з 17
країн. Під час заходу розглянуто питання
розвитку та аналізу телекомунікаційних
ринків, взаємодії телекомунікаційних
мереж, тарифного регулювання, контролю якості телекомунікаційних послуг,
користування радіочастотним ресурсом;
обговорено аспекти регулювання галузі
зв’язку, впровадження кращого міжна-

родного досвіду, проблематику незалежності та спроможності регуляторних
органів приймати відповідні рішення.
З метою співпраці з відповідними органами регулювання у сфері телекомунікацій
інших держав Національна комісія з питань
регулювання зв’язку України протягом
2010 року підписала меморандуми про
співробітництво з регуляторними органами Болгарії, Латвії, Норвегії та Туреччини.
У продовження українсько-польського
співробітництва у сфері регулювання
телекомунікацій в травні-вересні реалізовано проект співпраці з Офісом електронних комунікацій Польщі “Формування досвіду для вдосконалення діяльності та створення позитивного образу
регуляторного органу”.
У грудні в рамках підготовки до 14-го
Чемпіонату Європи з футболу на базі
УДЦР було проведено двосторонню зустріч технічних експертів України та
Польщі з обговорення питань, пов’язаних
з користуванням радіочастотним спектром при проведенні ЄВРО-2012.
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Відповідно до законодавства, державний нагляд у галузі зв’язку здійснювався
ДІЗ шляхом проведення планових, позапланових перевірок, комплексу відповідних заходів, зокрема з вимірювання
параметрів телекомунікаційних мереж,
спрямованих на виявлення та припинення порушень законодавства в галузі
зв’язку суб’єктами ринку телекомунікацій
та
користувачами
радіочастотного
ресурсу України.
У зв’язку з прийняттям 1 червня 2010
року Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо здійснення державного нагляду в
галузі зв'язку» ДІЗ з 4 кварталу 2010 року
розпочато проведення планових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та
користувачів радіочастотного ресурсу
України у смугах радіочастот загального
користування.
У 2010 році ДІЗ проведено 2 057 заходів державного нагляду (див. рис. 9.1),
в тому числі проведено перевірок: планових – 212, позапланових – 117; організо-

Рис. 9.1. Динаміка проведених перевірок та виявлених
порушень у 2009-2010 рр.

вано та проведено 1 728 спільних заходів
щодо запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі
зв’язку та користування радіочастотним
ресурсом України з правоохоронними
органами та іншими органами державної
влади.
Загальна кількість проведених у 2010
році заходів державного нагляду у порівнянні з 2009 роком збільшилась на 27
відсотків (2 057 у 2010 проти 1 626 у 2009
році). В тому числі проведено заходів
державного нагляду: щодо дотримання
суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства про телекомунікації – 175, з
питань дотримання законодавства про
радіочастотний ресурс України – 1 115, з
питань реалізації радіоелектронних засобів – 767.
Порівняльні дані щодо загальної кількості проведених у 2009 та 2010 роках
перевірок за видами діяльності наведено
на рисунку 9.2.
Загальна кількість виявлених у 2010
році порушень законодавства у галузі
зв’язку в порівнянні з 2009 роком
збільшилась на 30 відсотків (1 673
порушень проти 1 285 у 2009 році):

32 • НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

9. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

• надано 135 приписи про усунення
порушень в галузі зв’язку (проти 292
у 2009 році);
• надано 32 розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов
користування
радіочастотним
ресурсом України та про усунення
порушень ліцензійних умов у сфері
телекомунікацій (проти 12 у
2009 році).
За результатами заходів державного
нагляду, проведених у 2010 році,
Державною інспекцією зв’язку складено
2 057 актів перевірок та довідок (у 2009
році 1626), згідно з якими (див. рис. 9.3):
складено 1137 протоколи про скоєння
адміністративних правопорушень за
статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)
(у 2009 році складено 862 протоколи): ст.
145 – 151 (порушення ліцензійних умов),
146 – 947 (порушення правил реалізації,
експлуатації РЕЗ та ВП, а також користування
радіочастотним
ресурсом
України), 147 – 3 (порушення правил охорони ліній і споруд або пошкодження
кабельної та інших видів ліній зв’язку),
148-1 – 1 (порушення Правил надання та
отримання телекомунікаційних послуг),
148-2 – 14 (порушення порядку та умов
надання послуг зв’язку в мережах загального користування), 148-4 – 5 (використання технічних засобів та обладнання,
що застосовуються в мережах зв’язку
загального користування, без документа
про підтвердження відповідності), 164 – 3
(порушення порядку провадження господарської діяльності), 188-7 – 13 (невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб ДІЗ щодо усунення порушень
вимог законодавства.
На виконання приписів (розпоряджень)
у 2010 році усунуто 1 320 порушень (див.
рис. 9.4), що на 94 відсотки більше в
порівнянні з 2009 роком (усунуто 680
порушень).

Рис. 9.2. Структура проведених перевірок за видами
діяльності у 2009-2010 рр.

Рис. 9.3. Динаміка кількості складених протоколів, наданих
приписів та розпоряджень у 2009-2010 рр.

Рис. 9.4. Динаміка виявлених та усунених порушень
у 2009-2010 рр.
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СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЗ У 2010 РОЦІ

За протоколами про адміністративні
правопорушення за статтями 145, 147,
148-1, 148-2, 148-4, 188-7 КУпАП винесено 187 постанов. У результаті застосування адміністративних стягнень (штрафів) за вказаними постановами до
Державного бюджету України у 2010 році
надійшло 171 890 грн.
Матеріали 950 справ за ст. 146 та
ст. 164 КУпАП направлено до судів. За
результатами винесених судами постанов за справами про адміністративні правопорушення за ст. 146 та ст. 164 КУпАП
накладено адміністративні стягнення у
вигляді штрафу на загальну суму
252 240 грн, з них: 51 з конфіскацією РЕЗ
та ВП у кількості 88 одиниць.
За підсумками проведених ДІЗ спільних заходів щодо запобігання, виявлення
та припинення порушень законодавства
в галузі зв’язку та користування радіочастотним ресурсом України працівниками
МВС України вилучено 3 251 РЕЗ та ВП, з
них 627 РЕЗ та ВП НДП та 2 624 мобільних телефонів.
Загальна сума адміністративних стягнень за 2010 рік становить 424 130 грн.,
що на 96 відсотків більше у порівнянні з
2009 роком (див. рис. 9.5).
Протягом 2010 року ДІЗ проведено
175 заходів державного нагляду за
дотриманням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства про телекомунікації.

Рис. 9.5. Динаміка суми адміністративних стягнень
у 2009-2010 рр., тис. грн.

За результатами перевірок комісіями
ДІЗ:
• складено 79 протоколів про вчинення
адміністративного правопорушення
відповідно до КУпАП операторами
ринку телекомунікацій (за ст. 145 – 51;
за ст. 146 – 1; за ст. 147 – 2;
за ст.148-1 – 1; за ст. 148-2 – 14;
за ст. 148-4 – 3; за ст. 164 – 3;
за ст. 188-7 – 4 КУпАП);
• надано 65 приписів про усунення
порушень законодавства про телекомунікації.
Відповідно до результатів розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушеннями законодавства в галузі зв`язку, які зафіксовано протоколами про адміністративні правопорушення за ст. 145; за ст. 148-1; за
ст. 148-2; за ст. 148-4; та за ст. 188-7
КУпАП, уповноваженими посадовими
особами ДІЗ винесено 75 постанов. У
результаті застосування адміністративних стягнень (штрафів) за вказаними
постановами до Державного бюджету
України надійшло 65 145 грн.
Перевірками було виявлено 282 порушень законодавства про телекомунікації,
зокрема:
• вимог
Закону
України
“Про
телекомунікації” – 129;
• ліцензійних умов – 67;
• особливих умов ліцензії – 6;
• Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних
мереж
загального
користування – 12;
• Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг – 27;
• інші порушення – 41.
Виконанням приписів у 2010 році усунуто 211 порушення.
Протягом 2010 року ДІЗ проведено
1 882 заходи державного нагляду за
дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України та додержання
суб’єктами господарювання, що займа-
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ються реалізацією РЕЗ та ВП встановленого порядку реалізації.
Перевірки
комісіями
ДІЗ
мали
наслідками:
• складення 1 058 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення відповідно до КУпАП користувачами РЧР та суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію
РЕЗ та ВП (за ст. 145 – 100; за ст. 146
– 946; за ст. 147 – 1; за ст. 148-4 – 2;
за ст. 188-7 – 9 КУпАП);
• надання 70 приписів про усунення
порушень
законодавства
про
радіочастотний ресурс України;
• надання 25 розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов
користування радіочастотним ресурсом України.
Результатом розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних
з порушеннями законодавства в галузі
зв`язку, які зафіксовано протоколами про
адміністративні правопорушення за
ст. 145, за ст. 147; за ст. 148-4;
за ст. 188-7 КУпАП, стало винесення
уповноваженими посадовими особами
ДІЗ 112 постанов. Застосування адміністративних стягнень (штрафів) за вказаними постановами забезпечило надходження до Державного бюджету України
106 745 грн.
Унаслідок проведених ДІЗ заходів дер-

жавного нагляду користувачами радіочастотного ресурсу України додатково
сплачено до Державного бюджету
України щомісячний збір за користування
наданим радіочастотним ресурсом в сумі
12 498,33 грн.
Перевірками було виявлено 1391 порушення законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України,
в т.ч.:
• вимог Закону України “Про радіочастотний ресурс України” – 174;
• особливих умов ліцензії – 25;
• ліцензійних умов – 24;
• умов дозволів на експлуатацію – 26;
• робота без дозволів на експлуатацію
– 750;
• реалізація РЕЗ та ВП без відповідного дозволу – 331;
• інші порушення – 61.
Виконанням приписів (розпоряджень)
у 2010 році усунуто 1109 порушень.
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та позапланового технічного радіоконтролю в 2010 році здійснено близько
1 700 000 вимірювань щодо інструментальної оцінки параметрів РЕЗ (ВП),
за результатами яких виявлено 8 056
порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом (у 2009 році –
10 609), із них:
• виявлено радіоелектронних засобів
(РЕЗ), які використовувалися без відповідних дозвільних документів
(НДП), – 6 120 (у 2009 році – 7 580);
• виявлено порушень умов наданих
дозволів на експлуатацію РЕЗ – 1 936
(у 2009 році – 3 029).

Згідно з статтями 16, 19 Закону
України „Про радіочастотний ресурс
України" та відповідно до «Положення
про радіочастотний моніторинг у смугах
радіочастот загального користування»,
затвердженого рішенням НКРЗ від
16.07.2009 № 1599, радіочастотний моніторинг використання радіочастотного
ресурсу України в смугах радіочастот
загального користування проводить
УДЦР.
Радіочастотний моніторинг здійснюється на основі планових заходів технічного радіоконтролю, а також заходів технічного радіоконтролю за дорученнями
НКРЗ, запитами Державної інспекції
зв'язку, Генерального штабу Збройних
Сил України, правоохоронних органів
держави, міжнародних організацій (зокрема, МСЕ), а також за заявками та зверненнями користувачів радіочастотного
ресурсу, інших юридичних або фізичних
осіб.
На кінець 2010 року зареєстровано
173 702 одиниці, що підлягали технічному радіоконтролю.
У ході проведення заходів планового

З метою усунення виявлених за результатами технічного радіоконтролю порушень
користування
радіочастотного
ресурсу:
• надано попереджень з приводу
зазначеного – 4 915 (у 2009 році –
6 559 попереджень);
• направлено матеріалів до ДІЗ –
2 554 (у 2009 році – 3 076 матеріалів).

Мобільні засоби радіомоніторингу УДЦР

Новий мобільний комплекс українського виробництва
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Упродовж року за результатами проведених спільно з ДІЗ та з органами
МВС заходів припинено роботу 996 НДП
(за 2009 рік – 1 198).
Результати радіочастотного моніторингу
враховуються при наданні УДЦР дозвільних
документів на експлуатацію РЕЗ.
За завданнями НКРЗ і ДІЗ підрозділами радіочастотного моніторингу УДЦР
протягом 2010 року проведено 134
заходи (36 – за завданням НКРЗ, 98 –
ДІЗ) з технічного радіоконтролю (у 2009
році було проведено 129, з них: 39 заходів за завданням НКРЗ і 104 – ДІЗ), за
результатами яких надано відповідні
матеріали. Крім того, результати радіочастотного моніторингу використовуються при підготовці висновків для прийняття НКРЗ відповідних рішень щодо
видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
УДЦР надаються до ДІЗ результати
технічного радіоконтролю, необхідні
при здійсненні державного нагляду за
користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот
загального користування.
Згідно з статтею 56 Закону України
„Про радіочастотний ресурс України"
УДЦР здійснює заходи щодо виявлення
та усунення дії джерел радіозавад.
Виконання цих заходів визначено
„Порядком виконання робіт з виявлення
та усунення дії джерел радіозавад у
смугах радіочастот загального користування", введеного в дію рішенням НКРЗ
від 19.04.07 № 695 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
19.07.2007 № 829/14096.
Протягом 2010 року до УДЦР надійшло 892 заявки на завади, які були розглянуті у встановлені терміни (у 2009
році – 1 132).

Начальник державного підприємства „Український
державний центр радіочастот” Павло Слободянюк

Для організаційно-технічного та функціонального забезпечення виконання
завдань радіочастотного моніторингу в
УДЦР створено систему технічного радіоконтролю. Згідно з планами закупівель
УДЦР на 2009 та 2010 роки було продовжено роботу щодо удосконалення вказаної системи, у результаті чого введено в
експлуатацію 4 стаціонарні, 11 мобільних
станцій радіоконтролю, модернізовано 11
спеціалізованих мобільних станцій радіоконтролю мереж стільникового зв'язку, а
також придбано і введено в дію 6 одиниць
контрольно-вимірювальних пристроїв.
Станом на 31.12.2010 року в складі системи технічного радіоконтролю УДЦР
нараховується 121 мобільна станція радіоконтролю та 230 стаціонарних станцій
радіоконтролю, розгорнутих у всіх обласних центрах та ще 73 населених пунктах
України. Із центрального пункту управління УДЦР забезпечується керування 138
стаціонарними станціями радіоконтролю.
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У 2011 році діяльність Комісії буде зосереджено на таких пріоритетних напрямках:
створення умов для спрощення
доступу до ринків телекомунікаційних послуг з метою розширення переліку послуг, покращення їх доступності для споживачів та залучення інвестицій
у галузь зв’язку, в тому числі для
впровадження новітніх технологій та послуг на їх основі;
створення умов та механізму
фінансування розвитку телекомунікаційних мереж для забезпечення загальнодоступними
(універсальними) послугами
споживачів у важкодоступних
та депресивних районах;
здіснення державного регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги
та послуги поштового зв’язку,
порядку взаєморозрахунків та
встановлення розрахункових
такс з метою встановлення учасниками ринку оптимальних цін та
тарифів для власних споживачів;
перегляд переліку загальнодоступних
(універсальних)
послуг та їх змісту, розробка
нового переліку, який відповідає сучасним потребам суспільства, відображає поточний
стан та враховує перспективні
напрямки розвитку ринку;

проведення аналізу розподілу
та використання обмежених
ресурсів та встановлення дієвого контролю за ефективністю їх використання;
здійснення контролю за дотриманням суб’єктами ринку
вимог законодавства та за
наданням
послуг
зв’язку
належної якості, усунення порушень та притягнення порушників до відповідальності.
Вирішення завдань, які поставлені в
окреслених напрямках роботи НКРЗ,
надасть змогу у найближчій перспективі
забезпечити споживачів сучасними
послугами зв’язку, створити сприятливі
умови для поступового зростання їх
обсягу та, відповідно, доходів від їх
надання, підвищити інвестиційну привабливість
телекомунікаційного
ринку
України, покращити доступність послуг
широкосмугового доступу до мережі
Інтернет, відкрити можливості впровадження дистанційного навчання, телемедицини, електронних платежів, доступу
до ресурсів бібліотек та музеїв, проведення теле- та радіотрансляцій за новими технологіями.
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Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» належить до сфери
управління Національної комісії з питань регулювання зв’язку України і здійснює діяльність
відповідно до законів України «Про радіочастотний ресурс України» та «Про телекомунікації».
Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які
діють у смугах радіочастот загального користування.
Член Сектору радіозв’язку
МСЕ (ITU)

Член Європейського інституту
стандартів телекомунікацій (ETSI)

МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ
• міжнародна координація параметрів радіочастотних присвоєнь;
• оформлення та подача документів в МСЕ на реєстрацію (нотифікацію) параметрів радіочастотних присвоєнь або суден;
• організація заходів в рамках Проекту МСЕ «Центр майстерності (Centre of Excellence) для країн СНД».

ТЕХНІЧНИЙ РАДІОКОНТРОЛЬ
Ця складова радіочастотного моніторингу
призначена для інструментального оцінювання (вимірювання) параметрів випромінювання РЕЗ (ВП):
• напруженості електромагнітного поля
випромінювання;
• частоти та ширини смуги частот радіовипромінювання;
• зайнятості радіочастотних каналів (частот, смуг частот).
На підприємстві створена та успішно функціонує система радіочастотного моніторингу, яка
дозволяє контролювати кожен РЕЗ на території України.

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
• Визначення можливості або неможливості
застосування РЕЗ (ВП) на території України;
• визначення можливості виділення або переоформлення оператору телекомунікацій
номерного ресурсу для використання на
відповідній території;
• експертизу технічної документації на розробку РЕЗ та іншого обладнання;
• експертизу стандартів, методик, іншої нормативно-технічної документації у галузі зв’язку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ • 39

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ»

ISO 9001:2009
Діюча на підприємстві система управління якістю гарантує належну якість послуг, які УДЦР надає
різним категоріям споживачів.
Система управління якістю сертифікована Органом сертифікації ДП «Укрметртестстандарт»
на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Термін дії сертифікату —
з 18.11.2009 р. по 18.11.2014 p.

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЗ НА МІСЦІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УДЦР здійснює вимірювання параметрів при проведенні натурних та приймальних випробувань РЕЗ на місці експлуатації на підставі Свідоцтва про атестацію № ПТ - 0107/08 від
24.04.2008 року ДП «Укрметртестстандарт».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Об’єкти вимірювань:
радіостанції сухопутної рухомої служби;
радіопередавачі телевізійні;
передавачі радіомовлення;
станції супутникового зв’язку;
радіообладнання широкосмугового доступу;
системи абонентського доступу;
станції системи стільникового зв’язку;
радіостанції системи пошукового виклику;
обладнання системи телесигналізації;
інші РЕЗ (в діапазоні частот від 9 кГц до 43 ГГц).

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
УДЦР здійснює вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж загального користування шляхом аналізу міжнародного/міжміського трафіку та потоків інформації в локальних
точках телекомунікаційної мережі незалежно від технології, взаємодії мереж традиційної
телефонії та мереж передачі даних.
Основні завдання вимірювань:
• перевірка порядку маршрутизації міжнародних/ міжміських телефонних з’єднань
(викликів);
• перевірка реального навантаження на
телекомунікаційну мережу загального
користування;
• отримання об’єктивних даних для перевірки білінгових систем при розрахунках між
операторами і користувачами телекомунікаційних послуг;
• максимальне унеможливлення «рефайла».

КОНТАКТИ
пр. Перемоги, 15-й км., м. Київ, 03179, Україна
Тел. (044) 422–85–85, факс 422-81-81
Електронна пошта: centre@ucrf.gov.ua
Веб-сайт: www.ucrf.gov.ua
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ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ

ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ РАДІОЧАСТОТ
Центр сертифікації (ЦС) є структурним підрозділом Українського державного центру радіочастот.
До складу ЦС входять:
• Відділ сертифікації та управління якістю, який виконує функції органу сертифікації
(ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД) та органу оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
(ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД);
• Випробувальний центр (ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД).
ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД уповноважений Держспоживстандартом України на діяльність в
Системі УкрСЕПРО (номер призначеного/ уповноваженого ОС UA.Р.155, UA.PN.155).
ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД призначений Держспоживстандартом України на виконання робіт
з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам Технічних регламентів.
Національне агентство з акредитації України (НААУ) акредитувало ОС за ДСТУ ISO 45011 та
засвідчило його компетентність атестатом акредитації НААУ за № 1О179.
ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД акредитований НААУ на відповідність вимогам впровадженого в
Україні міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Його компетентність засвідчена
атестатом акредитації НААУ за № 2Н120.

ОСНОВНА НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ:
• радіоелектронні засоби (базові і абонентські станції) стандартів GSM, UMTS, CDMA, TETRA,
DECT, Wi-Fi, Wi-MAX і т.п.;
• станції супутникового зв’язку;
• радіорелейні станції;
• радіостанції УКХ і безпосереднього зв’язку;
• передавачі радіомовні, апаратура приймально-передавальна телевізійна;
• засоби проводового зв’язку та передачі даних;
• засоби
обчислювальної
техніки
та
інформаційних технологій;
• побутова радіоелектронна апаратура;
• вироби та обладнання транспортного, промислового, енергетичного, комунального,
медичного призначення;
• автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінгові системи);
• різноманітні радіовипромінювальні пристрої.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (БАЗОВІ ПОСЛУГИ) ЦС:
• виконання повного комплексу робіт з підтвердження відповідності (сертифікації)
технічних засобів (продукції) в державній
Системі сертифікації УкрСЕПРО;
• виконання повного комплексу робіт з оцінки відповідності продукції за Технічними
регламентами;
• комплексні випробування технічних засобів;
• інструментальна оцінка електромагнітної
обстановки;
• експериментальні дослідження та незалежні технічні експертизи.
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ТЕЛ. (044) 422-81-84, 422-81-85, 422-85-46 • ТЕЛ./ФАКС (044) 422-85-43 • ЕЛ. ПОШТА: ОС@UCRF.GOV.UA, TESTLAB@UCRF.GOV.UA

У ЦС створений замкнутий цикл випробувань технічних засобів, у т.ч. РЕЗ (ВП) до 110 ГГц. Основні
виробничі процеси автоматизовані. На сьогодні замовники мають можливість проводити комплексні
випробування технічних засобів на рівні європейських випробувальних центрів (лабораторій).
Основу матеріально-технічної бази центру складають багатофункціональні засоби вимірювальної техніки та випробувального обладнання (ЗВТ та ВО) відомих світових виробників: «Rohde & Schwarz», «Agilent»,
«LeCroy», «Acterna», «Aeroflex», «B&K», «KOTTGEN – CLARK», «LDS», «Schaffner», «Linkbit», «VELLEMAN»,
«TESEQ», «KATREIN» та ін. Переважна більшість ЗВТ та ВО не мають аналогів в Україні.

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОСНАЩЕНИЙ:
• власною атестованою безлунною екранованою камерою (БЕК) з комплектом автоматизованих АФС для вимірювання напруженості
поля радіозавад в діапазоні частот 9кГц —
18ГГц, рівнів побічних випромінювань, випробування обладнання на несприйнятливість до
впливу електромагнітного поля в діапазоні
частот 80—1000 МГц та вимірювання діаграм
спрямованості антенних пристроїв у діапазоні
частот 1—40 ГГц (розміри камери — 14м х 6м х
6м, екранування на рівні –70 dB в діапазоні
частот від 9 кГц до 40 ГГц; коефіцієнт відбиття —
не більше — 30 дБ). Вимірювання проводяться
в автоматизованому режимі, що дозволяє, як
суттєво зменшити трудомісткість, так і забезпечити їх максимальну достовірність та
об’єктивність;
• єдиним в Україні атестованим відкритим вимірювальним майданчиком, який відповідає
вимогам ДСТУ CISPR16–1:2005 та дозволяє
проводити вимірювання параметрів ЕМС;
• єдиним в Україні та країнах СНД вимірювальним комплексом DASY5 NEO виробництва
«Schmid & Partner Engineering AG (Zurich,
Switzerland)» для вимірювання питомого коефіцієнту поглинання (Specific Absorbtion Rate —
SAR). Комплекс визначає ступінь впливу електромагнітного поля (ЕМП) РЕЗ на здоров’я
людини. Крім проведення робіт з оцінки відповідності, система DASY дозволяє проводити
різноманітні експериментальні дослідження
(вимірювання магнітних, електричних полів в
середовищах, вимірювання поляризації опромінення, а також будь-якого іншого вимірювання ЕМП в ближній зоні).

На базі унікальних ЗВТ та ВО створені вимірювальні комплекси та спеціалізовані лабораторії:
• для вимірювання функціональних параметрів
(тестування) обладнання GSM, CDMA, DECT,
ТЕТRA, стандартів ІЕЕЕ 802.10, 802.11, 802.15,
802.16, WLAN тощо;
• для вимірювання параметрів волоконно-оптичних
систем зв’язку (до 40 Гбіт, технологій xWDM, xPON,
10G Ethernet і т.п.) — універсальна вимірювальна
система FTB–400, Канада;
• для вимірювання параметрів (тестування) АТС,
Softswitch, Gateway, NGN і т.п., в тому числі моніторингу, симуляції та імітації протоколів і сигналізацій, в т.ч СКС–7 вер. 3.0 — універсальна вимірювальна система (протоколів та сигналізацій) ATL
AnyTest ATL (Linkbit, США);
• для вимірювання електроакустичних параметрів
ТЗТК (система тестування «Bruel & Kjaer» (Данія)
та звукопоглинаюча камера);
• для механічних випробувань — синусоїдальна вібрація (75 g)/випадкова вібрація (60 g)/ удари (120 g)
— електродинамічний вібростенд, «LDS Test and
Measurement» (Великобританія) з виштовхуючим
зусиллям 10 000 Н, зусиллям удару 25 000 Н, діапазоном частот (5—3000) Гц, навантаження до 160 кг;
• для кліматичних випробувань (кліматичні камери
«Feutron 3636/16» (Німеччина) діапазону температур –75°—+180° С, відносної вологості 10—95%);
• для випробувань на стійкість до впливу електромагнітних полів (комплект обладнання за
ІЕС 61000–4–3);
• для випробувань з електробезпеки та завадостійкості за ДСТУ ITU–T–K21, ГОСТ 12.2.006, ГОСТ
12.2.007, ГОСТ 29 280,, ГСТУ 45.022–2001, ДСТУ
4113, 4467, ДСТУ IEC 61000–4–2, –4–4, –4–11 та ін.

Серед замовників робіт ЦС — провідний випробувальний центр Європи — CETECOM; світові виробники телекомунікаційного обладнання — NEC Wireless Networks, Ltd., Harris Stratex Networks Inc., Hughes
Network System, iDirect Technologies, Philips, Cisco-Linksys LLC, Apple Inc, SAF Tehnika A/S та багато інших.
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LADIES AND GENTLEMEN!
The IT technologies
have gained great
importance in the
modern world, E-governance concepts are
being implemented,
and the developed
economy of knowledge has become a dominant of a country's success in the global
dimension.
The field of communications in the year
2011, which is proclaimed by the President of
Ukraine Viktor Yanukovych to be the year of
education and information society, should
finally overcome the downward trends and
recessionary economic factors. Advanced
development of telecommunications and IT
technologies is the key condition of implementation of the economic and social reforms
declared by the State and assurance of high
economic growth rates. For this purpose, the
NCCR has already drawn up and has begun to
implement the 2011-2012 Primary Communications Action Plan, which is effected within
the social and economic reforms.
The industry more than ever needs combining efforts of separate related entities in
order to build an integrated IT infrastructure.
This will contribute to the introduction in
Ukraine of the new European concept of
information society largely involving IT technologies in all fields of human and public
a c t i v i t i e s . T h e re f o re , t h e N a t i o n a l
Commission for Communications
Regulation of Ukraine must address relevant
regulatory issues in respect of telecommunications and the use of radiofrequency
resource, including the simplification of

approval procedures in the regulatory policy, and take regulatory actions to provide
grounds for the creation of new services and
increase of the existing ones.
I am sure that the legal framework consolidated at the end of the previous year by
amendments to the Law of Ukraine on
Telecommunications and by other enactments will enable to improve the competitive
environment in the industry in 2011, primarily due to setting fair and transparent conditions of relationships among operators.
The industry will also benefit from harmonization with the EU regulatory policy in telecommunications, elimination of barriers for business entities to access the market, and
extension of the NCCR’s powers to analyze
and identify telecommunication service markets as well as telecommunication operators
having a substantial advantage in the market.
Ensuring the efficient use of limited radio
frequency resource and the introduction of
new radio technologies to allow the public
access to the up-to-date IT and media services, including mobile communication,
Internet, data transfer, and digital TV, is an
objective as important to Ukraine.
The undeniable prerogative of the NCCR
is the openness of its operation through disclosure of all decisions made, draft regulations, and continuous communication with
market players – providers and consumers
of services. I would like to bring to your
attention the 2010 NCCR Performance
Report.
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Faithfully yours,
Petro Yatsuk,
Chairman of the NCCR

The National Commission for Communications Regulation (hereinafter called the
“NCCR”) is designated to promote effective
competition in the telecommunication and
postal service markets and to assure consumers’ demand for current and good quality services at affordable rates.
In 2010 the NCCR worked to fulfill the
following priority objectives:
1. To enhance the NCCR performance in market regulation
for the purpose of ensuring
sustainable development of
the communications industry
and overcoming the impact of
the global financial crisis.
2. To fix the NCCR’s powers at
the legislative level with regard
to analyzing telecommunication
service markets, identifying
operators with a substantial
advantage in the market and
imposing relevant regulatory
responsibilities upon them.

3. To further facilitate the procedure of accessing telecommunication service markets and to
improve the registration framework enabling to carry on business in telecommunications.
4. To provide for the conversion of the radio frequency
spectrum meant to facilitate
fast introduction of the cutting
edge technologies of radio
communication in Ukraine.
5. To provide for the introduction
of 3G mobile communication
technologies.
6. To implement a telecommunication service quality control
system.
7. To improve activities related
to consumer protection and to
strengthen cooperation with
organizations representing the
interests of consumers.
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Regulatory activities in the field of communications were conducted in accordance with the Laws of Ukraine on
Telecommunications, on Postal Communication, on Radiofrequency Resource of
Ukraine and other enactments. Pursuant to
law the NCCR exercised its powers by
making decisions at meetings normally
held once a week.
In 2010 45 meetings of the NCCR took
place (44 regular and 1 special one)
whereat 600 resolutions were carried out,
including resolutions:
• on the agenda – 44;
• on the licensing of activities and the
use of radiofrequency resource – 62;
• on the numbering resource allocation
– 44;
• on the keeping of the Telecommunication Operators and Providers
Register – 31;
• on the review and approval of draft
resolutions and ordinances by the
Government of Ukraine – 37;
• on the follow-up of instructions by the
Government of Ukraine – 6;
• on the review of draft regulations of
the NCCR – 66;
• on the review of Draft Laws of Ukraine
– 50;
• on the review and approval of regulations submitted to the NCCR for
approval by other central executive
bodies – 27;
• on the Action Plan for drafting regulatory acts and making amendments
thereto – 12;

• on the settlement of relationships
among telecommunication operators
– 6;
• on the Settlement Rates for the
services of access to the telecommunication networks of the operators holding a monopoly (dominant)
position in the telecommunication
market – 4;
• on the proposals by Ukrtelecom
Public Company to the catalog of
proposals for interconnection of
telecommunication networks – 7;
• on litigations – 5;
• on the applicability of radio electronic
facilities in the territory of Ukraine
and their inclusion in the Register of
Radio Electronic Facilities and Radio
Devices applicable in the territory of
Ukraine within public radiofrequency
bands – 47;
• on the introduction and record of IMEI
codes and maintenance of an ICOMT
database – 4;
• on the State Communication Inspection
Board activities – 10;
• on inspections of telecommunication
operators and giving instructions to
remedy breaches – 41;
• on the business of the Ukrainian State
Radiofrequency Center – 15;
• on the revocation of licenses to use
radio electronic facilities – 19;
• on the conducting of research &
practice conferences – 4;
• on the staff management and
remunerations – 20; and
• other resolutions – 39.

46 • NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE

Subject to the Action Plan for drafting
regulatory acts approved by Resolution
No 1796 of the NCCR as of 12/10/09,
in 2010 the NCCR drafted from to time to
time communication regulatory acts that
have a significant regulatory impact on the
field of telecommunications and usage of
radiofrequency resource of Ukraine.
In particular, the following enactments
were adopted and filed with the Ministry of
Justice of Ukraine:
• On approval of Amendments to the
Procedures of Sales of Radio
Electronic Facilities and Radio
Devices in Ukraine;
• On approval of the List of goods specifying their codes as per the Ukrainian
Classifier of Goods of Foreign Trade,
for which the Ukrainian State
Radiofrequency Center issues documents
required
for
customs
inspection and clearance of goods;
• On approval of the List of radio electronic facilities and radio devices
which require no approvals for their
export as well as for delivery by international mail and international
express mail services;
• On approval of Settlement Rates for
services of access to the telecommunication networks of the operators holding
a monopoly (dominant) position in the
telecommunications market;
• On approval of the Telecommunication Service Quality Regulations;
• On approval of the Due Diligence
Procedures for out-of-court dispute
settlement;

• On approval of Amendments to the
List of radio electronic facilities and
radio devices which require no use
permits;
• On approval of the Licensing Terms
and Conditions of telecommunication business in the provision of
fixed-line telephone communication
services using wireless access to
telecommunication network with the
right to offer maintenance and lend
local, domestic long-distance and
international telecommunication
channels;
• On approval of Amendments to the
State Communication Inspection
Board Regulations; and
• On approval of the Licensing Terms and
Conditions of telecommunication business in the provision of services on
operation and maintenance of telecommunication networks, terrestrial
radio and TV broadcasting, wire radio
broadcasting and TV networks.

The head of the NCCR Public Council Andriy Droniuk
and the head of the Ukrainian Association of Communications
Service Providers “Telas” Leonid Osherov
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The following enactments governing the
operation of telecommunication market
entities were the most relevant:
1) Due Diligence Procedures for Out-OfCourt Dispute Settlement approved by
Resolution No 217 of the NCCR as of
05/13/2010
The above enactment is drafted as
required by Articles 18 and 61 of the Law of
Ukraine on Telecommunications and the
Rules for Public Telecommunication
Network Interconnection. The Procedures
define the relationships among telecommunication market entities being parties to outof-court dispute settlement, expert organization, and the NCCR. The Procedures
require conducting due diligence in out-ofcourt settlement of disputes between
telecommunication operators with respect
to telecommunication network interconnection, and set forth the key tasks, organizational framework and timeframes of due diligence with regard to the matter in dispute.
2) Telecommunication Service Quality
Regulations approved by Resolution No 174
of the NCCR as of 04/15/2010
The Regulations outline the organizational and legal framework of keeping consumers informed of the quality level of
telecommunication services rendered by
operators and providers in the telecommunication market, and describe the procedures of disclosure of information about the
levels of telecommunication service quality
and their quality testing.

Vitaliy Korzh, the head of Subcommittee on Information Technology
and Informatization of The Verhovna Rada of Ukraine and Yuriy
Moroko, the head of Subcommittee on Telecommunications and
and Mail Service of The Verhovna Rada of Ukraine

Addressing certain regulatory issues in
communications required legislative amendments. Last year the NCCR collaborated with
the Transport and Communications Committee
of the Parliament of Ukraine under the joint
Legislative Work Plan that provided for the
drafting of a set of laws. The Plan implementation enabled to commence handling a number of issues relating to the telecommunications market. Those include the following:
Providing conditions for smooth
access to the telecommunication duct
system (TDS) as an essential element
of the telecommunication network
infrastructure
For a long period of time telecommunication operators had addressed the NCCR in
respect of their problems with access to the
telecommunication duct system (hereinafter called the “TDS”). However, lending
the TDS is not licensed in accordance with
the Law of Ukraine on Telecommunications,
and the rates for these services had not
been regulated by the State until 2010.
In the second half of 2009, Ukrtelecom,
which is the largest owner of the TDS,
increased the service rates for access to the
TDS, which had not been revised since
2003. This aggravated the situation in the
market segment even more. Ultimately, the
issue of access to the TDS owned by different business entities needed settling.
Subject to Ordinance No 833-p of the
Government of Ukraine as of 07/17/2009,
the NCCR elaborated and upon Resolution
No 1607 as of 07/23/2009, approved the
Telecommunication Duct System Access
Procedures that are filed with the Ministry of
Justice of Ukraine under No 736/16752 on
08/06/2009.
In 2010 the NCCR drafted the Pricing
Procedures for the said services, involving
telecommunication operators who use the
duct system.
On December 2, 2010 the Parliament of
Ukraine adopted the Law on Amendments to
the Law on Telecommunications (in respect
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of access to the telecommunication duct
system) stipulating that the rates for lending
the telecommunication duct system be fixed
by the NCCR.
Currently work is being done to adjust the
NCCR regulations to the legislation amended.
Addressing the issue of settlements
among telecommunication operators
for traffic transmission (termination and
transit)
The Ukrainian telecommunications market is characterized by inhomogeneity:
There are a great number of fixed-line communication operators/providers with a
minor market share (about three thousand)
and a small number of major fixed-line and
mobile communication operators.
In 2010 the issue of settlements for traffic transmission among the leading (including the monopolist/dominating ones) operators and the other telecommunication
market players appeared to be especially
aggravating.
The settlement rates for traffic transmission to the telecommunication networks of
the telecommunication operators holding a
monopoly (dominating) position in the
telecommunication market are known to be
set in the manner approved by the NCCR.
Last year Resolution No 52 of the NCCR
dated 02/04/2010 gave effect to the
Settlement Rates for traffic transmission
which provided for a rate range and not for
fixed rates. Yet that did not help remove all
differences among the operators in calculating the said rates. It often happened that
the operators offered to one another different settlement rates within the set ranges
and, consequently, could not reach agreement on the re-execution of contracts.
For the purpose of solving the problem,
the NCCR drafted and approved a new
Settlement Rate Schedule setting fixed (uniform) rates for traffic transmission to the
networks of the operators holding a monopoly (dominating) position in the telecommunications market. The operators’ proposals

and best practices of other countries in settlements were taken into account when
drafting the document. The said document
is filed with the Ministry of Justice of Ukraine
under No 138/18876 on 01/31/2011.
For a long period of time there had been
an issue where some operators with a substantial market share would benefit from
their position to impose asymmetrical rates
for traffic transmission on other operators,
in fact resorting to unfair competition practices.
The solution to the above problem was
found after the Parliament of Ukraine adopted the Law on Amendments to the Law on
Telecommunications (regarding the
telecommunication market of traffic transmission services) on December 2, 2010.
The Law prescribes that the settlement
rates for traffic transmission to the telecommunication networks of the operators not
holding a monopoly (dominating) position
and not having a substantial advantage in
the market shall not be less than the corresponding settlement rates for traffic transmission from their networks to those of the
operators holding a monopoly (dominating)
position and/or having a considerable
advantage in the market.
Also, this Law extends the NCCR’s powers to the extent of the promotion of competition in telecommunication service markets.
More specifically, the NCCR has been
empowered to identify relevant markets,
analyze them and identify telecommunication operators with a significant advantage
in the market.
The NCCR is now engaged in drafting and
adjusting enactments to the said Law,
specifically regarding:
• list of telecommunication service
markets;
• regulations on reporting by telecommunication operators and providers;
• reporting forms and instructions to
complete same; and
• draft Telecommunication Market
Analysis Procedures.
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Facilitation of access to telecommunication service markets and improvement of licensing to carry on business in
telecommunications
Following the joint Legislative Work Plan,
the NCCR, together with the relevant
Committee of the Parliament of Ukraine,
was involved in drafting the Law on
Amendments to Certain Acts of Ukraine (in
respect of facilitation of access to the
telecommunication service market) (file
No 7003) adopted by the Parliament in the
first reading on 02/01/2011.
The Draft Law governs the key points such
as further liberalization of access to the
telecommunication service market and facilitation of business conditions in compliance
with the current state policy and EU legislation.
The adoption of the Law will largely
reduce the barriers for new business entities
to access telecommunication service markets, which will accelerate the introduction
of new technologies in Ukraine and will allow
customers access to the state-of-the-art
services.
In addition, the NCCR drafted the Law of
Ukraine on Amendments to Certain Acts of
Ukraine on Regulatory Activities in
Communications in 2010.
The Draft provides for making amendments to the Law of Ukraine on
Telecommunications in respect of:
• improving the organizational framework of the NCCR;
• making a limited list of reasons for the
rejection of issuance, re-issuance,
revo-cation and issuance of duplicates of licenses to use numbering
resource; and
• imposing administrative liabilities on
telecommunication operators and
providers in the form of penalties for
violating telecommunications laws.

To ensure the efficient use of radiofrequency resource, the draft law suggests
amending the Law of Ukraine on
Radiofrequency Resource of Ukraine as to
the NCCR’s authority to determine the
number of licenses to use radiofrequency
resource of Ukraine, which may be granted
for a particular radio technology within the
radiofrequency bands allocated by the
Plan for the Use of Radiofrequency
Resource of Ukraine for general use.
For the time being, the relevant
Committee of the Parliament of Ukraine
and the NCCR continue to co-work. In
2010 it is expected to proceed with drafting amendments to the Communications
Law with regard to determining the regulatory procedures based on telecommunication market analysis and identifying
telecommunication operators with a substantial advantage in the market.
Ensuring the efficient use of limited
radio frequency resource and the introduc-tion of new radio technologies to
allow the public access to the up-to-date
IT and media services, including mobile
communication, Internet, data transfer,
and digital TV, is an objective as important
to Ukraine.
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The communications industry is one of
the key links of the Ukrainian economy and
shows stable growth annually. In 2010 revenues from the sales of communication
services accounted for UAH 47.4 billion,
which is 2.4% more year-on-year (see
Figure 4.1), with retail services provided and
estimated at UAH 18.0 billion. The share of
revenues of the industry in the GDP of
Ukraine is about 5%.
For a period of 2002 to 2008, revenues
from the sales of communication services
increased by an average of 28.3% p.a.
However, in 2009 the revenues grew by a
mere 0.4% y-o-y and by 2.4% in 2010 y-o-y.
Analysis of the flow of revenues of the
industry per segments evidences a significant drop in telecommunication service
revenue growth and increasing revenue
flow from postal services (see Figures 4.2a
and 4.2b). Whereas in 2006-2008 telecommunication service income grew annually
by an average of 16.8%, in 2009, though, it
decreased by 0.7% y-o-y and in 2010 the
same rose by a mere 1.7% (UAH 42.9 to
43.6 billion). Postal service revenues in
2009 grew by 25.3% y-o-y and in 2010, the
same accounted for 11.5%. Overall, revenues from the above services increased
by 4.2 times (UAH 0.7 to 2.9 billion) in
2002-2010.
In the communications revenue structure the share of telecommunication service revenues dropped from 95% in 2006
to 92% in 2010.
The main reasons for reduction of the
telecommunication revenue growth rate are
as follows:

Figure 4.1. Flow of revenues from the provision of communication
services in 2002-2010, UAH bil-lion

Figure 4.2a. Flow of postal service revenues in 2002-2010,
UAH billion

Figure 4.2b. Flow of telecommunication service revenues
in 2006-2010, UAH billion
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• reduction of expenditures by corporate and individual customers for telecommunication services including for
mobile communication in recent
years; and
• high saturation of the mobile service
market which has lately been the key
factor of telecommunication revenue
growth.
Mobile communication remains the
leader in communication revenues in recent
years. Its percentage in the overall revenues
of this branch in 2010 stood at 66% (see
Figure 4.3).
The share of local fixed-line telephone
communication did not change in 2010
against 2006 and is estimated at 10%, with
revenues from such services having grown
UAH 3.2 to 4.2 billion (by 32%), respectively, mainly due to an increase in the
local telephone service rates. The share of
international fixed-line (5% to 3%) and
domestic long-distance (14% to 6%) telephone services decreased. International
fixed-line telephone service revenues
dropped by almost 20% (UAH 1.6 to
1.3 billion) and domestic long-distance
telephone service proceeds fell by 41%
(UAH 4.6 to 2.7 billion).
One of the main reasons for such revenue
drop are unbalanced rates for fixed-line and

Figure 4.3. Revenue breakdown per segments
of telecommunication services in 2007 and 2010, %, UAH billion

mobile telephone services, especially
extremely high rates of calls from fixed lines
to mobiles networks. Consequently, consumers scarcely use this telecommunication service.
Recently broadband access services
have been rapidly growing. Their share in
the aggregate telecommunication revenues
throughout 2007-2010 rose from 4% to
10%, and revenues for such services almost
tripled.
The share of other telecommunication
services (wire broadcasting, TV and radio
broadcasting services, IP telephony, and
radio communication) increased a little,
especially owing to IP telephony.
Comparison of revenues from diverse
telecommunication services evidences the
following (see Figure 4.4):
• a decline in revenues was observed in
the segments of fixed-line (-7.0%)
and telegraph (-14.6%) communications;
• revenues from mobile communication
(1.1%), IP telephony (5.5%), wire
broadcasting (4.3%), and TV and
radio broadcasting services (6.6%)
grew a little; and
• revenues from broadband access
services increased by more than a
quarter (26%).

Figure 4.4. Flow of revenues from the provision of diverse
telecommunication services in 2009-2010, UAH million
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FIXED-LINE TELEPHONE SERVICES
In 2010 fixed-line telephone service revenues reached UAH 8.2 billion (see Figure 4.5),
which is 7% less y-o-y. As mentioned above,
the revenues dropped by reason of a decline in
revenues from domestic long-distance and
international communication services (by
14.7%, or UAH 4.66 to 3.97 billion). At the
same time revenues from local telephone services rose by 1.7%, or UAH 4.16 to 4.23 billion.
The Figure indicates that in recent years,
revenues from domestic long-distance and
international telephone services prevailed
considerably over those from local telephone
services. Yet as early as in 2010, revenues
from domestic long-distance and international telephone services became lower than
those from local communication services.
Regarding local communication services,
it should be noted that revenues from both
urban and rural telephone services grew
annually (see Figure 4.6). A considerable
increase occurred mainly due to raising
rates for such services.
The subscriber base of local fixed-line
telephone networks had been extending
until 2008 (see Figure 4.7). In 2009 and
onwards, however, there has been a small
outflow of subscribers. Based on the data
mentioned above, one can conclude that
fixed telecommunication lines hardly evolve,
especially in the rural area.
Ukrtelecom being the leading fixed-line
telephone operator with a 95% share in rural
line servicing has suspended construction
of the lines. Other local fixed-line telephone
operators are not intended to extend their
networks in rural, mountainous, or
depressed areas, but rather seek service
sales markets in cities and amidst business
clients. Such telecommunication operators’
approach is caused mainly by low profitmaking, or even loss-making, public
telecommunication services and lack of
vehicles to pay damages for their provision.
At the same time the demand for telephone
connections in the rural area is yet to be met

Figure 4.5. Flow of revenues from the provision of fixed-line
telephone services in 2002-2010, UAH million

Figure 4.6. Flow of revenues from the provision of urban and
rural telephone services in 2002-2010, UAH million

Figure 4.7. Evolution of the subscriber base of local telephone
networks in 2004-2010, thousand subscribers

(at present some 300 applications are filed).
It is worth noting that loss-making rural
fixed-line telephone communication services are attributable to the fairly low rates for
consumers and the existing worn out and
outdated facilities that hinder to efficiently
introduce telephone communication services and other current services. It is specifically referred to bundled services (voice
telephony plus Internet connection plus digital TV). The technical condition of implementation of such approach is the capacity
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of the telecommunication network infrastructure to integrate these services. First
and foremost, it is Ukrtelecom that is capable of strengthening substantially its presence in the prospective market of broadband Internet access.
In addition to Ukrtelecom, some 700
other operators with a 3.1 million strong
subscriber base operate in the market of
local fixed-line telephone communications.
The largest ones include Vega Telecommunication Group, Intertelecom, Telesystems
of Ukraine, CST Invest, and ITC.
The index of telephone communication saturation per 100 residents in Ukraine in 2010, as
against 2009, decreased by 0.1 percentage
points and reached 28.2% (see Figure 4.8); in
the urban area this index is 35.9% and in the
rural area the same stands at 11.5%.
The telephone communication saturation
level in different regions of Ukraine is
uneven. The highest concentration of phone
numbers is in Kyiv (58.0%), Odesa Oblast
(50.4%), Zaporizhia Oblast (34.9%), and
Dnipropetrovsk Oblast (32.6%) and the lowest one is in Transcarpathian Oblast (15.8%).

MOBILE COMMUNICATION
SERVICES
The Ukrainian market of 2G mobile communication services (GSM-900, 1800 MHz)
had been strongly growing until it was
almost saturated in 2007, which is evidenced by the revenues and the number of
subscribers both in the whole and of certain
operators. Mobile network coverage in
Ukraine is almost 100 per cent.
Revenues from mobile communication
services in 2010 accounted for UAH 28.8
billion (see Figure 4.9), which is 60.9% of
the gross revenues of the industry and
66.1% of the telecommunication revenues.
Revenues from mobile services have
been growing chiefly due to increased duration of conversations resulting from the flexible pricing and marketing policy of operators and implementation of extra services.
As at 12/31/2010, the subscriber base of
mobile operators was 53.8 million strong,
which is 1.4 million, or 2.5%, less than in
2009 (see Figure 4.10).

Figure 4.8. Saturation of mobile and fixed-line communication in Ukraine per 100 residents as at 12/31/2010
54 • NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE

4. CURRENT STATUS OF THE COMMUNICATIONS INDUSTRY OF UKRAINE

Figure 4.9. Flow of revenues from the provision of mobile
communication services in 2002-2010, UAH billion

Figure 4.10. Flow of mobile communication subscribers and
nominal penetration rate in 2007-2010

The rate of nominal penetration of mobile
communication reached 117.5% in Ukraine
at end-2010, which is 2.6 percentage points
less than in the previous year. In 9 regions of
Ukraine this index is below 100%, specifically in Khmelnytskyi Oblast (75.4%), Ternopil
Oblast (76.7%), Kirovohrad Oblast (81.4%),
Rivne Oblast (85.9%), and Zaporizhia
Oblast (87.8%).
Kyivstar G.S.M. remains the leader in the
mobile communication market, with a 22.4
million strong subscriber base.
Ukrainian Mobile Communications (MTS
Ukraine) has nearly 18.2 million, Astelit has
9.8 million, and Ukrainian Radiosystems

(Beeline TM) has 1.7 million subscribers
respectively.
Telecommunication companies tended to
merge in 2010. In particular, Kyivstar
G.S.M., Ukrainian Radiosystems, and
Golden Telecom merged into the holding of
VimpelCom Ltd.
It should be noted that in 2007-2009,
developed countries vigorously introduced
3G mobile communication services that
cardinally broadened consumer capacities
in obtaining diverse telecommunication
services. In addition to the customary
telephony and SMS text communication,
consumers became capable, through 3G
telephone sets, of obtaining full access to
the Internet, corporate data, video conferencing, TV, payment systems, and e-commerce. So far as Ukraine is concerned,
operators are willing to invest in and construct mobile communication networks.
However, the NCCR had not been able to
complete conversion and, subsequently, to
allocate and assign requisite radiofrequencies for nearly 4 years. Only one operator,
Ukrtelecom, now holds a license to provide
3G mobile communication services, granted by the NCCR in late 2005. In 2006 the
operator began to engineer a 3G mobile
communication
network
in
the
UMTS/HSDPA standard under the Utel
trademark. As at 12/31/2010, Ukr telecom’s mobile subscriber base was 630
thousand strong.

BROADBAND ACCESS SERVICES
(COMPUTER COMMUNICATION)
Broadband access services are one of
the most active and competitive segments
in Ukraine. At the end of 2010, revenues
from the provision of broadband access
services accounted for UAH 4.2 billion,
which is 26.1% more y-o-y (see Figure
4.11), while the revenue growth rate in 2010
declined by 13.1% y-o-y.
Revenues from Internet access services,
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with an approximate 90% share in computer
communication revenues, stood at UAH 3.8
billion in 2010, which is 32.6% more y-o-y
(see Figure 4.12), with retail Internet access
services totaling at UAH 2.3 billion, which is
43.5% more y-o-y.
The Internet access service customer
base expanded by 2.6 times in 2007, from
1.4 million to 3.7 million subscribers (see
Figure 4.13).
The rate of Internet service penetration
per 100 residents of Ukraine is 8.0%.
Irrespective of the attractiveness of the
Internet service market for telecommunication operators and growing services
rendered by business entities, Ukraine is
yet to cover a fairly great distance to
achieve the level of developed countries in
this respect. The European Commission's
data show that the average penetration
rate in EU countries exceeded 40% as
early as at the beginning of 2008, reaching
70% in Hungary, 90% in the Netherlands,
and 50% in Slovakia. Such comparison
evidences that there is a large potential for
growth of the domestic Internet service
market which is an integral part in building
up modern information society, and hence
a matter of national importance.

POSTAL SERVICES
As at end-2010, revenues from the provision to consumers of postal services
amounted to UAH 2.8 billion, which is 11.5%
more y-o-y. Revenues from retail postal
services grew by 5.4% in 2010 – up to
UAH 577.6 million.
Such growth is predominantly due to a
3.7% increase in the provision of universal
postal services (revenues from regular outgoing parcels with a weight of up to 10 kg
grew most; see Figure 4.14) and rate escalation as well as growing revenues from the
disbursement and delivery of pensions and
benefits with a 43% share in the aggregate
revenues from postal services.

Figure 4.11. Flow of revenues from the provision of broadband
access services in 2002-2010, UAH billion

Figure 5.12. Flow of revenues from the provision of Internet
access services in 2006-2010, UAH billion

Figure 4.13. Flow of Internet subscribers in 2007-2010,
million subscribers

Figure 4.14. Universal postal services growth rate in 2009-2010,
thousand units

Ukrposhta Ukrainian State Post
Company remains the largest operator of
postal services, which share in the aggregate revenues from postal services is
96.0%.
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5.1. REGISTRATION AND LICENSING OF TELECOMMUNICATION
OPERATORS AND PROVIDERS
Subject to the Law of Ukraine on
Telecommunications, the NCCR registers
tele-communication business entities and
keeps the Register of Telecommunication
Operators and Providers. Besides, pursuant
to the Law the NCCR licenses certain activities in the field of telecommunications.
As at 12/31/2010, 1,947 business entities
including 1,430 operators and 517 providers
were entered in the Register of
Telecommunication Operators and Providers.
457 entities were registered in 2010.
Proceeds to the State Budget from activity license fees reached UAH 20 million in
2010 (see Figure 5.1). The major portion of
funds are fees for granting licenses to
engage in lending international, domestic
long-distance, and local telecommunication
channels.
In 2010 the NCCR granted 420 licenses
to engage in telecommunications (see
Figure 5.2), including 329 TV networks, terrestrial radio and TV broadcasting, etc. 87
licenses for an amount of UAH 14.79 thousand re-issued, 363 license copies for an
amount of UAH 53.91 thousand issued, and
110 licenses for an amount of UAH 8,987
thousand extended.
1,971 licenses to engage in telecommunications have been granted since the
NCCR began its work (see Figure 5.3).
As at end-2010, 1,604 operators had
been carrying on business in telecommunications under activity licenses in Ukraine.

Figure 5.1. Proceeds to the State Budget from fees for granting
licenses to engage in telecommuni-cations in 2005-2010,
UAH million

Figure 5.2. Number of licenses granted to engage
in telecommunications in 2010

Figure 5.3. Number of licenses granted to engage
in telecommunications in 2005-2010
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5.2. NUMBERING RESOURCE
REGULATION
Numbering resource regulation was performed by the NCCR (National Commission
for Communications Regulation) in accordance with the Law of Ukraine on
Telecommunications, National Numbering
Plan of Ukraine, and the Statutes on state
regulation of numbering resource of the
Public Telecommunications Network (PTN)
of Ukraine.
In 2010, 899 applications for re-assignment and 76 applications for assignment of
numbering resource (capacity) from operators were registered. In addition, 2 applications for assignment of the national identification code of dedicated network NDC and
42 applications for assignment of signaling
point codes СКС-7 were registered.
In 2010, 790 resolutions on numbering
resource were adopted and 650 licenses for
its use were granted. By resolution of the
NCCR, licenses for use of numbering
resource totaling at 2,159.3 thousand numbers were re-issued.
In 2010, the number of applications of
telecommunications operators for reassignment and assignment of number
capacity has reduced as compared to 2009,
which is seen from Figures 5.4 and 5.5.
Operators were assigned with 80.2 thousand numbers (441.2 thousand numbers
in 2009).
Distribution of assigned number capacity
in 2010 compared to 2009 per regions of
Ukraine is shown in Figure 5.6.
State Budget revenues from assignment
of number capacity amounted to UAH
3.58mn (with planned UAH 10.2mn) versus
UAH 12.1mn in 2009 (See Figure 5.7).
The major areas of activities of the NCCR
on number capacity regulation are as
follows:
1. Improving efficiency of number capacity use, reducing the number capacity accumulated by operators, which is not used or

Figure 5.4. Number of applications for a license
for use of number capacity

Figure 5.5. Consolidated quantitative data

Figure 5.6. Quantity of assigned number capacity,
thousand numbers
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Figure 5.7. Budget revenues from assignment of number
capacity, UAH million

activated on time for provision of telecommunications services to consumers;
2. Actions on implementation of the Plan
of transition to the advanced numbering
system of the PTN of Ukraine.

5.3. INTERCONNECTION AND
ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS NETWORKS
Regulation of interconnection of
telecommunications networks in 2010 was
per-formed in accordance with the Law of
Ukraine on Telecommunications and the
Rules for interconnection of public telecommunications networks.
For the reporting period, the NCCR has
processed and approved by the relevant
resolutions offers on interconnection of
telecommunications networks of the
monopolistic
(dominating)
operator,
Ukrtelecom OJSC, as to the creation of 350
points of interconnection (POI) with a total
capacity of 1,820 Е1 flows. These offers
have been entered into the 2010 Catalogue
of Offers, 18 of them are additional due to

undeclared interconnection, with a capacity
of 76 Е1. In overall, over the reporting period telecommunications operators have created 374 POIs with a capacity of 1,889 Е1
flows (See Figure 5.8).
The reductive trend in the number of POIs
in 2010 is caused by the reduction of the
rate of network growth of telecommunications operators, increase of commercial
risks when investing in telecommunications
networks and residual effects of the global
economic crisis.
The created POIs were used for interconnection of telecommunications networks of
the operators at the following levels (See
Figure 5.9 and 5.10):
• Local – 105 (369 Е1);
• Long-distance – 252 (1438 Е1);
• Mobile – 17 (82 Е1).
Analysis of interconnections of telecommunications networks of Ukrtelecom OJSC
and telecommunication networks of other
operators and interconnections between
networks of other telecommunications
operators at the inter-operator level is
indicative of the satisfactory development of
networks in the Autonomous Republic of
Crimea, Chernihiv, Kharkiv, Donetsk Oblasts
and in the city of Kyiv. The development of
telecommunication networks in Poltava,
Khmelnytskyi, Kherson and Sumy Oblasts
has slightly improved as compared to the
past years.

Created POIs as from January 01, 2010
Ukrtelecom
OJSC

Other
operators

Total

350
(1820 Е1)

24
(69 Е1)

374
(1889Е1)

Figure 5.8 Сreation of POIs between Ukrtelecom OJSC and
other operators in 2008-2010
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approaches to the establishment of
tariff rates for access to telecommunications networks;
• the imperfection of legislation on
telecommunications as to powers of
the regulatory body.

Figure 5.9. Created points of interconnection
of telecommunications networks of the operators in 2008-2010

The major areas of activities of NCRC on
interconnection and interaction of telecommunications networks are:
1. Creating favorable organizational and
economic conditions for all telecommunications operators when interconnecting
telecommunications networks.
2. Formulating, approving and maintaining the Catalogue of Offers on interconnection of telecommunications networks.
3. Improving the regulatory framework of
interconnection of public telecommunications networks and access to the telecommunication duct system.

PRE-TRIAL DISPUTE SETTLEMENT
Figure 5.10. Additional flows involved at the levels
of interconnection of telecommunication net-works
of the operators in 2008-2010

A small amount of interconnections of
telecommunication networks in Ternopil,
Transcarpathian, Lviv and Mykolaiv Oblasts
demonstrates a low rate of network growth
of telecommunications operators in these
regions.
In 2010, 24 POIs (69 Е1 flows) have been
created between telecommunications networks of different operators without involving Ukrtelecom OJSC.
The intensity of development of telecommunications networks to the extent of interconnection has been negatively influenced
by the following factors.
1. Objective factors related to the impact
of the global economic crisis.
2. Subjective factors related to:
• the conflict of business interests of
the telecommunications market players and unavailability of uniform

Over the current year, the NCCR has
received 77 applications from telecommunications operators with regard to
interconnection of telecommunications
networks, as well as access to the passive
infrastructure facilities. The applicants
have received detailed explanations. 3
events involving telecommunications
market players in the round-table conference format have been held; whereat
access to the passive infrastructure has
been discussed.
8 telecommunication operators (Golden
Telecom LLC, Kaskad LLC, Ukrainian
Radiosystems CJSC, Ukraerorukh StateOwned Company, Ukrtelecom OJSC, MTS
Ukraine Private Joint-Stock Company,
Ostriv LLC and South-Western Railway
State Territorial Industrial Group) have
applied to the NCCR for pre-trial dispute
settlement when interconnecting telecommunications networks. The said disputes
have been settled by the Commission as
follows:
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• adoption of 6 NCRC resolutions as to
dispute settlement with regard to
interconnection of telecommunications networks, 2 of which have been
adopted based on expert opinions by
the results of independent due diligence conducted during the pre-trial
dispute settlement;
• holding 8 negotiations between
telecommunications operators involving NCRC representatives on disputable questions as to interconnection of telecommunications networks,
6 of which preceded the adoption of
NCRC resolutions; by results of 2
negotiations, the operators reached
agreement and settled disputable
issues;
• holding joint meetings with telecommunications operators on matters of
intercon-nection between telecommunications networks.
The major areas of activities of NCRC on
pre-trial dispute settlement are:
1. Extension of pre-trial dispute settlement procedure to passive infrastructure
ele-ments.
2. Adoption of good practices of conducting of independent due diligence during pre-trial settlement of disputes
between telecommunications operators
when interconnecting telecommunications
networks.

NCCR round-table conference on “Relevant regulatory issues
in telecommunications”

5.4. TARIFF REGULATION AND
SETTLEMENTS IN THE FIELD OF
TELECOMMUNICATIONS
In accordance with the Law on
Telecommunications, the NCCR performs
tariff regulation by way of establishing
limited or fixed tariffs for:
• popular telecommunication services
(connection of end user equipment to
public telecommunications networks
(universal access), fixed-line telephone services within the numbering
area (local telephone services), calling emergency services, directory
inquiry services and call boxes,
excluding services provided using
wireless access);
• provision of telecommunication channels of telecommunications operators, which are monopolists (dominants) in the market.
Tariffs valid in 2010:
• Limited tariffs for popular telecommunications services approved by
NCCR resolution No. 1491 dd. April
28, 2009, registered with the Ministry
of Justice on April 30, 2009 under
No. 395/16411.
• Limited tariffs for provision of
telecommunications channels of
telecommunications operators, which
are monopolists (dominants) in the
market approved by NCCR resolution
No. 202 dd. February 21, 2006, registered with the Ministry of Justice
on March 02, 2006 under
No. 218/12092.
Over the year, the NCCR has performed
basic monitoring of the efficiency of the
Procedure of regulation of tariffs for popular
telecommunications
services
(NCCR
resolution No. 1438 as of April 02, 2009)
and Limited tariffs for popular telecommunications services aimed at evaluation of the
status of their implementation and pursuing
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of the goals declared at their adoption.
Based on results of this monitoring, a positive conclusion can be made.
In accordance with the Law, the NCCR
regulates economic conditions of interconnection of telecommunications networks of
telecommunications operators, including
settlement rates for network access (interconnection) and settlement rates for traffic
transfer by monopolistic (dominating) operators’ networks.
As was stated in the said Report, the
NCCR has developed and approved a new
Draft Settlement Rate Schedule which provides for the establishment of fixed (single)
rates for traffic transfer to monopolistic
(dominating) telecommunications operators’ networks, and was enacted in accordance with the legislation.
In accordance with the Law of Ukraine on
Radio Frequency Resource of Ukraine, the
NCCR establishes tariffs for works (services) of the Ukrainian State Radio
Frequency Center (hereinafter referred to as
USRFC).
Tariffs valid in 2010:
• Tariffs for works (services) of the
USRFC related to the use of Ukraine’s
radio frequency resource and assignment of number capacity approved by
NCCR resolution dd. December 11,
2008, registered with the Ministry of
Justice on December 25, 2008 under
No. 1238/15929;
• Changes to tariffs for works (services)
of the USRFC related to the use of
Ukraine’s radio frequency resource
and assignment of number capacity,
approved by NCCR Resolution
No. 1558 dd. June 18, 2009, registered with the Ministry of Justice on
09.07.2009 under No. 609/16625.
In addition, based on operators’ applications and taking into consideration the
analysis conducted by the USRFC to the
extent of the change of income from provi-

sion of the said services, the NCCR has
approved lowering of some current USRFC
tariffs for 2010 by its Resolution No. 1813
dd. December 24, 2009.
In 2010, another monitoring of the efficiency of USRFC Tariffs for works (services)
related to the use of Ukraine’s radio frequency resource and assignment of number
capacity was conducted.

5.5. REGULATORY ACTIVITIES
IN THE PROVISION OF POSTAL
SERVICES
In accordance with the Law of Ukraine on
Postal Communications, the NCCR makes
the pricing policy and regulates tariffs for
universal postal services, including services
for sending post cards, letters, parcel post,
secograms, whether regular or registered;
parcels without declared value up to 10kg.
Tariffs valid in 2010:
• Limited tariffs for universal postal
services
approved
by
NCCR
Resolution No. 1244 dd. December
04, 2008, registered with the Ministry
of Justice on December 17, 2008
under No. 1208/15899;
• Revision of limited tariffs for universal
postal services approved by NCCR
Resolution No. 1725 dd. October 29,
2009, registered with the Ministry of
Justice on November 24, 2009 under
No. 1135/17151.
Based on results of repeated monitoring
of Limited tariffs for universal postal
services (NCCR Resolution No. 1244 dd.
December 04, 2008) and the Procedure of
regulation of tariffs for universal postal
services (NCCR Resolution No. 1301 dd.
January 20, 2009), which took place in
2010, positive conclusions can be made as
to their implementation.
As at the end of 2010, 33 postal service
providers operate in the market, 12 of them
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entered the market in 2010, promoting
competition in the postal services market.
In particular, 11 providers conduct the
business of sending all types of postal items
(postal transfer, regular and registered letters, post cards, small parcels and parcels
up to 30 kg). The other 22 providers conduct operation on sending specific types of
postal items and/or postal transfers.
Out of the total number of providers, the
overwhelming majority – 28 providers –
have received licenses for running their
business within the entire territory of
Ukraine. The other 5 providers provide
postal services exclusively within specific
administrative units (Zaporizhia, Kyiv,
Odesa, Kharkiv Oblasts and the city of Kyiv).
On November 17, 2010 the Law of
Ukraine No. 2608-VI On amendments to
some legislative acts of Ukraine with regard
to restricting state regulation of business
operation took effect. This Law has made
amendments to a number of legislative acts.
In particular, amendments to the Law of
Ukraine No. 1775-III on Licensing of Certain
Business Activities dd. June 01, 2000 provide for termination of licensing postal
transfers, regular and registered letters,
post cards, small parcels and parcels up to
30 kg. At the same time termination of
licensing postal services is provided for by
amendments to the Law of Ukraine on
Postal Communications.

5.6. LICENSING OF RADIOFREQUENCY RESOURCE UTILIZATION
The NCCR performs licensing of the radio
frequency resource use in accordance with:
• Law of Ukraine on Radiofrequency
Resource of Ukraine;
• License terms of use of the
radiofrequency resource of Ukraine;
• Procedures of conducting bids or tenders for obtaining licenses for the use of
the radiofrequency resource of Ukraine.

Radiofrequency resource under licenses is used by business entities for the provision of telecommunication services.
Other general users use the radio frequency resource under licenses for
broadcasting channels, granted by the
National Council for Television and Radio
Broadcasting and/or permits for operation of radio electronic facilities issued by
the Ukrainian State Radiofrequency
Center.
In 2010 the NCCR granted 310 licenses
(See Figure 5.11) for the use of radio frequency resource to 153 telecommunication operators for UAH 28,541,000 (See
Figure 5.12).
The core revenues in 2010 were those
from the issuance of licenses for the use of
radio frequency resource for digital cellular
radio communications (10 licenses) –
UAH 16,377,000 and for distribution manifold radio communications (61 licenses) –
UAH 9,538,000 (See Figure 5.13).
Per other types of communications, revenues constitute UAH 2,626,000:
• cellular radio communications GSM900 (15 licenses re-issued) –
UAH 3,000;
• cellular radio communications GSM1800 (28 licenses re-issued) –
UAH 5,000;
• radio relay communications
(58 licenses) – UAH 908,000;
• GCHQ radio communications
(96 licenses) – UAH 949,000;
• satellite radio communications
(9 licenses) – UAH 662,000;
• digital cordless telephony (DECT)
(5 licenses) – UAH 7,000;
• trunking radio communications
(22 licenses) – UAH 26,000;
• ultra-short and short waves
(4 licenses) – UAH 66,000.
As at the end of 2010, there are 407 business entities in Ukraine which run their business in the field of communications under
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licenses for the use of radio frequency
resource.
The major contribution to total revenues
to the State Budget of Ukraine over the last
ten years for issuance of licenses for the use
of radio frequency resource has been the
cost of licenses for digital cellular communications.
At present almost the entire radio frequency resource assigned for implementation of the digital cellular radio connection of
GSM and CDMA standards has been
exhausted. That is why revenues to the
State Budget of Ukraine from issuance of
licenses for the use of radio frequency
resource in 2009 and 2010 have been gradually decreasing.
For the purpose of launching 3G mobile
communications in Ukraine, further enlargement of the list of modern telecommunications services and feeding the state
budget of Ukraine, the NCCR, in partnership with the Ministry of Defense and other
executive authorities, has been implementing the required measures to ensure a
possibility of holding a tender (bids) in
2011 for selling licenses for the use of
radio frequency resource for 3G digital
cellular communications of ІМТ-2000
(UMTS) standard.

Figure 5.11. Number of granted licenses for the use of Ukrainians
radio frequency resource in 2005-2010

Figure 5.12. Revenues to the State Budget from granting licenses
for the use of Ukrainian radio fre-quency resource in 2005-2010,
UAH million

5.7. MAINTENANCE
OF THE REGISTRY OF REF (RADIO
ELECTRONIC FACILITIES) AND RD
(RADIO DEVICES) AND ISSUANCE
OF LICENSES FOR OPERATION,
IMPORT AND SALE
The number of applications filed to the
NCCR in 2010 for determination of a possibility to apply and enter new types of
REF and RD in the Registry has increased
by 18% compared to 2008 and by 26%
compared to 2009, and equals over
1.6 mn applications. The applicants
applied most for radio equipment for per-

Figure 5.13. Revenues to the State budget from issuance
of licenses for the use of Ukrainian radio frequency resource
in 2010
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sonal, home and office use, as well as for
information and communication devices
providing access to mobile communication networks and broadband radio
access, which indicates the trend of
gradual penetration of diverse radio
equipment as auxiliary devices into our
everyday life.
In 2010, the Commission developed
and approved 10 additional requirements
to radio interfaces of the radio equipment
for consumer use. In case of meeting
these criteria, new types of REF shall be
entered in the Registry under the streamlined procedure defined in NCCR
Resolution No. 1174 as of 23.10.2008.
At present, almost 79% of new types of
claimed REF are entered in the Registry
according to the streamlined procedure
within the term that does not exceed 14
business days. Besides, the establishment of 28 requirements to radio interfaces by the NCCR in 2008–2010 enabled
the manufacturers to design new types of
various radio equipment taking into consideration regulatory requirements as to
their application in the territory of Ukraine
beforehand.
The legal basis for importing REF and
RD to Ukraine from abroad is envisaged in
Articles 14, 16 and 29 of the Law of
Ukraine on Radiofrequency Resource of
Ukraine and regulatory acts governing REF
and RD import and sales procedures,
including mobile phones. To protect the

Ukrainian market from low quality, illegitimate or illegitimately imported mobile
phones, these regulatory acts provide for
accounting of unique identification codes
of the terminal hardware of cellular
communication networks (ІМЕІ codes)
imported from abroad and operated on the
networks of Ukrainian mobile communication operators.
The material security of implementation
of the user equipment import control procedures is the automated user equipment
registration information system (ІСОМТ), a
part of which is the generalized database of
user equipment (mobile phones) ІМЕІ
codes.
The main results reached due to the
implementation of the procedures for REF
and RD import and sale regulation indicate the efficiency of such procedures.
Thus, in 2010 5,346 permits for REF and
RD import from abroad have been issued,
among them 104 permits for phone models imported to Ukraine in the mode of
authorized supplies of user equipment,
under which 12,352,489 REF were imported, of which 11,221,870 mln terminals
(mobile phones and other end user equipment for cellular communications with
ІМЕІ codes; 2,400,333 of them in the
mode of authorized supplies). Thus, we
have managed to increase the share of
mobile phones legally imported to
Ukraine, taking into consideration expert
evaluations, to 92-97% and ensure addi-

Figure 5.14. Comparative analysis of the number of REF per user groups and communication tech-nologies
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tional revenues to the State budget of
Ukraine in the approximate amount of
over UAH 1,360 mn.
In 2010, 11,766,671 user equipment IMEI
codes have been received from the market
operators (including permits for user equipment import issued at the end of 2009) and
entered in the consolidated database in
accordance with the procedure provided for
by the legislation.
As at the end of 2010 (December 31,
2010), the consolidated database
contains 99,007,307 ІМЕІ codes in the
“white” list and 6,301,689 ІМЕІ codes in
the “grey” and “black” lists. No information
has been received by the USRFC from the
Ministry of Interior for entering IMEI codes
in the “black” list. However, mobile communication operators have not started disconnecting mobile phones, whose ІМЕІ
codes are on the black list, and which
failed to receive documentary confirmation of their legal import (transfer) to
Ukraine and had to be serviced by cellular
communication operators in accordance
with the license terms only within three
months.
The legislation also provides for the procedure for issuance of permits for sale of
REF and RD. As at the end of 2010
(December 20, 2010) valid permits for sale
are held by 7,465 business entities, which
have obtained the relevant permits for sale
of REF and RD with the USRFC and its
branches. However, it should be mentioned
that almost all these entities sell mobile
phones.
Within the year, by applications from business entities, 7,948 permits for sale of REF
and RD have been issued, 955 permits for
sale have been cancelled mainly through
termination of this type of operation by small
retailers.
The enactment of NCCR Resolution
No. 1339 on the Procedures for Sale of
Radio Electronic Facilities and Radio
Devices in Ukraine as of 05.02.09 has

established additional requirements to
POS. In addition to the security of mobile
phone buyers, this has led to stabilization
of the number of business entities selling
REF and RD despite a considerable growth
in the number of imported REF after the
2008 economic crunch. The number of
these entities had been fluctuating during
the year and by the end of the year, it had
virtually remained at the initial level,
though it turned out to be impossible to
reach the main goal – to sell REF and RD,
in particular mobile phones, only at specialized stores. The next year’s goal is to
ensure sales of mobile phones exclusively
at specialized stores.
Within the entire 2010, works on creation
of a USRFC information system started in
2008 had been continuing. On the basis of
USRFC radio frequency assignment using
the ICS Manager nG software, works were
done to improve technological processes
of application documents processing, as
well as to produce:
• opinions to the National
Commission for Communications
Regulation of Ukraine on the possibility of issuance of licenses for use
o f U k ra i n i a n ra d i o f re q u e n c y
resource;
• opinions to the National Council for
Television and Radio Broadcasting of
Ukraine on electromagnetic compati-
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bility of radio electronic broadcasting
facilities;
• opinions on electromagnetic compatibility of radio electronic facilities
(hereinafter referred to as REF) and
radio devices (hereinafter referred to
as RD);
• permits for REF and RD operation.
In 2010 the USRFC provided:
• 208 opinions to the NCCR of Ukraine
on the possibility of issuance of
licenses for use of Ukrainian radio
frequency resource;
• 874 opinions to the National Council
for Television and Radio Broadcasting of Ukraine on electromagnetic compatibility of radio electronic
broadcasting facilities;
• 15,438 opinions on electromagnetic
compatibility;
• 46,896 permits for fixed REF
operation;
• 101,701 permits for subscriber REF
operation;
• actions on international coordination

of 4,261 frequency assignments to
REF of Ukraine and international
coordination of 8,563 frequency
assignments to REF of other countries have been performed.
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Work with consumers of services is one
of the main priorities of the Commission. In
compliance with the provisions of the Laws
of Ukraine on Telecommunications, on
Public Appeals and other legislative acts
on consumer protection, the NCCR
ensures:
• personal reception of citizens by the
NCCR Chairman and members;
• operation of the Community Liaison
Office aimed to provide explanations
and consultations to consumers on
issues within the competence of the
NCCR (in 2010 226 citizens turned
to the NCCR Community Liaison
Office);
• functioning of a “hot-line” at the
NCCR for citizens to ensure consumer feedback, which makes it
possible for the consumers to
receive competent expert consultation on communication services (in
2010 49 citizens called the NCCR
hot-line);
• analysis and consolidation of
appeals to find the causes thereof,
publishing the findings in NCCR
records and on the NCCR’s official
web-site;
• making proposals on the conducting
unscheduled inspections by officials
of the State Communications
Inspection Board upon public
appeals;
• making proposals on the improvement of the regulatory framework as
to consumer protection;
• comprehensive
examination
of

appeals, issues touched in them, their
prompt set-tlement in satisfaction of
legitimate rights and interests of
individuals;
• ensuring cooperation with the
Governmental Contact Center of the
Government of Ukraine with regard
to examination of the appeals
received over the govern-mental
“hot-line”.
In 2010, the NCCR received 1,307
appeals from citizens and organizations,
326 of them were received directly by
the NCCR, 120 appeals from the
Administra-tion of the President of
Ukraine, 48 appeals from the Secretariat
of the Government of Ukraine, and 587
appeals from the Governmental Contact
Center (over the governmental hot-line
of the Government of Ukraine). 226
appeals were sent to the NCCR for
examination through other bodies,
establishments, and organizations (See
Figure 6.1).

Figure 6.1. Structure of NCCR appeals in 2010
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Out of the total number of appeals,
82.2% (1,074 appeals) are applications and
petitions, 17.3% (226 appeals) are complaints, and 0.5% (7 appeals) are proposals.
Individual appeals constitute 97.2%
(1,271 appeals) and collective ones stand at
2.8% (36 appeals). The total number of
those who filed applications to the NCCR in
2010 is 2,270 individuals (including collective appeals).
34.6 % (452 appeals) were received from
individuals having benefits secured by the
legislation: Great Patriotic War disabled and
socially unsecured individuals.
796 appeals (60.9%), which had
a nature of appeals and petitions, have
been re-sponded and the necessary information has been provided and explained.
Positive decisions have been made on 369
appeals (28.2%). 25 appeals (1.9%) have
been forwarded to other competent
authoities. 11 appeals (0.8%) have been
dismissed under legislation in telecommunications and the Law of Ukraine on Pubic
Appeals. 106 appeals (8.1%) are pending.
Appeals on the provision of fixed-line
telephone services constitute the major part
of appeals – 56.3% (736 appeals). Most
appeals from consumers of the said type of
services have been received on the following issues: long-term discon-nection, telephone installation (re-installation), objections to bills for received services.
15.1% (198 appeals) are appeals on the
provision of mobile communication services. In their appeals, consumers broached
issues of disagreement with the amount of
delivered bills for the services and withdrawal of funds from personal account,

absence of access to the services (telephone number blocked), provision of
incomplete information on the terms and
cost of services.
116 appeals (8.9%) have been received
on the provision of Internet access.
Consumers have raised issues of service
provision, low quality services and disagreement with the amount of delivered bills.
In their appeals on the provision of wire
radio broadcasting services (81 appeals, or
6.2%), the majority of consumers complained about long-term absence of their
provision.
71 appeals (5.4%) have been received in
connection with the use of radio fre-quency
resource. The majority of appeals have been
received in connection with the legitimacy of
REF installation, procedure of REF and RD
use (registration) and application of IMEI
codes.
54 appeals (4.1%) have been received
from postal service consumers. In their appeals, consumers have touched issues of
non-compliance with the established term
for postal items and money order transfer,
violation of the procedure of their handing,
disagreement with the tariffs for postal
services.
The structure of 2010 appeals per types
of services and the evolution of the structure
of appeals per types of services in 20082010 are shown in Figures 6.2 and 6.3.

Figure 6.2. Structure of appeals to the NCCR per types
of services in 2010
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Figure 6.3. Evolution of the structure of appeals to the NCCR
in 2008-2010

In the course of appeal examination, the
NCCR has in detail processed the information from telecommunication service
operators and providers on issues touched
by the citizens. In numerous cases,
unscheduled inspections have been con-

ducted with regard to compliance with the
legislation by telecommunication service
operators and providers when providing
their services. In 2010, the State
Communications Inspection Board has conducted 12 unscheduled inspections of
telecommunication service providers based
on appeals received from people.
Based on results of appeal examination,
a detailed analysis of issues touched by
consumers has been performed to identify
the causes thereof. The results have been
regularly posted on the NCCR’s official
web-site.
In order to improve the legislation on
telecommunications as to formulation of
clear legal framework in relations between
consumers and operators (telecommunication service providers) with regard to
provision of telecommunication services,
the new Draft Rules for provision and
receipt of telecommunication services
have been amended accordingly. Thus,
amendments have been made with regard
to consumer’s right to receive complete
and reliable information on the services,
their cost, consumer’s right to opt for the
quality of services, improvement of the
procedure of provision of socially important (popular) services.
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In 2010, the NCCR of Ukraine continued raising consumer awareness of the
level of criteria of telecommunication
service quality, whereby they are provided
by telecommunication service operators,
as well as bringing the system of telecommunication services quality control and
customer service in compliance with EU
Directives, standards, ІТU-T and ЕТSІ
Recommendations.
Thus, in 2010 the NCCR was involved in
preparation and approval of the standards
which determine the list of quality criteria
and test methods, and in establishment of
levels of standards for fixed-line and mobile
communication services.
In partnership with the leading telecommunication service operators, associations
and central executive bodies, the NCCR has
developed and enacted the new regulatory
document entitled “Regulations on Quality
of Telecommunication Services” registered
with the Ministry of Justice.
In accordance with the requirements of
the Regulations on Quality of Tele communication Services and NCRC
Resolution No. 363 dd. 05.08.10, as from
January 01, 2011 the new procedure of
compulsory publishing of information on
the level of telecommunication services
criteria by telecommunication service
operators has been in effect.
Based on this procedure established by
the NCCR, fixed-line and mobile communication operators have started determining
the levels of quality criteria, which depend
on the number of received consumer
appeals on communication line distur-

bance, appeals on incorrectness of issued
bills, organizational and technical aspects of
servicing, etc.
Furthermore, the NCCR has obligated the
operators to submit annual Quality Reports
(Form No.11 – ЯТП) by January 30 of each
year
and
publish
information
on
assured/reached quality levels in printed
media or on own web-sites, at POS of
telecommunication services and points of
performing settlements for them.
At the second stage, the NCCR
Resolution No. 574 dd. 16.12.2010 has
determined basic lists of 2011 quality criteria for fixed-line and mobile communication services, whose values need to be
published by the operators by January 30,
2012.
To provide information to consumers on
telecommunication services quality levels at
which the services are provided to them, the
NCCR’s web-site has been complemented
with the Section “Telecommunication
Services Quality”. Site visitors have been
offered information on the list of regulatory
documents establishing the names of service quality criteria, their limits, and requirements to annual disclosure.
Given that the operators (telecommunication service providers) can test the quality
of services on their own or by engaging certified evaluation bodies under contractual
terms, in 2010 the National Accreditation
Agency of Ukraine commenced to take
actions on accreditation of testing laboratories. Thus, 2 test laboratories had been
accredited for testing telecommunication
service quality levels by January 01, 2011.
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International activities of the NCCR
have been performed in accordance with
the 2010 Plan of International Actions and
aimed at the implementation of priority
objectives of the external economic policy
of Ukraine in terms of communications
development, support of European integration processes, and activation of bilateral and multilateral international cooperation in respect of telecommunications sector regulation.
In 2010, to support European integration,
the NCCR took active part in the preparation
of negotiation process between Ukraine and
the EU on creation of a free trade zone, fulfillment of priorities of Item “Information
Society” of the Agenda of Ukraine-EU
Association, including by engaging external
assistance of the EU through TAIEX. Certain
work was performed in the framework of
Subcommittee No.7 “Science and technology, research and development, education,
culture, public health, information society
and media” of the Committee for cooperation between Ukraine and EU and preparation for implementation of the EU “Eastern
Partnership” initiative.
By the NCCR’s initiative and with the
European Commission support, 3 ТАІЕХ
seminars were held in Kyiv in respect of
licensing the radio frequency spectrum,
implementation of the advanced numbering
system and EU new regulatory structure in
the field of electronic communications. A
study visit to the Austrian Regulatory Body
for television and radio broadcasting and
telecommunications was undertaken to
learn from lessons in quality control man-

agement in the EU telecommunications
market.
The Twinning project for the NCCR was
prepared to help improve the regulatory and
legal capacity to regulate the sector of
telecommunications. The project provides
for the implementation of 3 components:
Legislation adjustment; implementation of
stimulating regulations (market analysis,
calculation of interconnection cost, separate accounting of income/expenses),
organizational development and development of human resources.
In 2010, NCCR representatives took
active part in the negotiation processes for
making agreements on the free trade zone
between Ukraine and EFTA; Ukraine and
Canada.
In February 2010, at the USRFC there
was held a regular meeting of the
Commission for regulation of use of the
radio frequency spectrum and electromagnetic compatibility and radio electronic

International research and practice conference “Relevant
regulatory issues in the field of telecommunications and use
of the radio frequency resource” (May 18-20, Kyiv)
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facilities and the Commission for satellite
communications, television and voice radio
broadcasting of the Regional Commu nications Commonwealth; International
Telecommunication Union (ITU) seminar on
“Radio monitoring and increase of efficiency of the spectrum use” and international
exhibition “Radio monitoring equipment
and systems – status, future development
and production” in September.
One of the most prominent events in
2010 was the holding of the International
research and practice conference
“Relevant regulatory issues in the field of
telecommunications and use of the radio
frequency resource” (May 18-20, Kyiv).
Over 200 participants from 17 countries
took part in it. During the event, participants discussed the issue of development
and analysis of telecommunication markets, interaction of telecommunication networks, tariff regulation, telecommunication
services quality control, use of the radio
frequency resource; aspects of regulation
in the field of communications, implemen-

tation of international best practices, the
problems of independence and capability
of regulatory bodies to adopt relevant resolutions.
For the purpose of cooperation with the
relevant telecommunications regulatory
bodies of other countries, the NCCR of
Ukraine signed a memorandum of cooperation with the regulatory bodies of Bulgaria,
Latvia, Norway and Turkey in 2010.
Further to the Ukrainian-Polish cooperation in the field of telecommunications regulation, in May-September there was implemented the project of cooperation with the
Telecommunications Office of Poland entitled “Learning lessons to improve operation
and create a positive image of the regulatory body”.
In December, as part of preparation to the
14th European Football Championship,
there was a bilateral meeting held at the
USRFC between Ukraine’s and Poland’s
technical experts to discuss issues related
to the use of the radio frequency spectrum
at EURO 2012.
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In accordance with the legislation, state
supervision in the field of communications
was performed by the State
Communications Inspection Board (SCIB)
through conducting scheduled, unscheduled inspections and a set of relevant
actions, including measuring telecommunication network parameters, aimed to identify and cease violation of the legislation on
communications by telecommunication
market players and users of Ukrainian radio
frequency re-source.
In connection with the adoption of the
Law of Ukraine on Amendments to Certain
Legislative Acts of Ukraine on Performance
of State Supervision in the Field of
Communications by the SCIB on June 01,
2010, performance of scheduled inspections of telecommunication market players
and users of Ukrainian radio frequency
resource within public radio frequency
bands was commenced in Q4 2010.
In 2010, the SCIB conducted 2,057
inspections (See Figure 9.1), including 212

Figure 9.1. History of inspections conducted and violations found
in 2009-2010

scheduled and 117 unscheduled inspections; organized and held 1,728 joint events
on prevention, detection and removal of violations of legislation on communications
and the use of Ukrainian radio frequency
resource with law enforcement authorities
and other state bodies.
The total number of inspections held in
2010, as compared to 2009, has increased
by 27% (2,057 in 2010 versus 1,626 in
2009). State supervision has been held in
respect of compliance with the legislation
on telecommunications by telecommunication market players – 175, compliance with
the legislation on Ukrainian radio frequency
resource – 1,115, and REF sales – 767.
Comparative data on the total number of
inspections performed in 2009 and 2010
per activities are presented in Figure 9.2.
The total number of violations of the legislation on communications found in 2010
has increased by 30% y-o-y (1,673
violations versus 1,285 in 2009):
• 135 improvement notices have been
provided for removal of violations in
the field of communications (versus
292 in 2009);
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• 32 orders on removal of violations of
license terms of use of Ukrainian radio
frequency resource and removal of
violations of license terms in the field
of telecommunications have been
issued (versus 12 in 2009).
In follow-up of the state inspections held
in 2010, the State Communications
Inspection Board (SCIB) has made 2,057
inspection certificates and statements (versus 1,626 in 2009), in accordance with
which (See Figure 9.3): 1,137 protocols on
administrative offences under Articles of the
Code of Ukraine on Administrative Offences
(hereinafter referred to as CUAO) (versus
862 protocols in 2009): Articles 145 – 151
(violation of license terms), 146 – 947 (violation of the rules of REF and RD sale and
operation, use of Ukrainian radio frequency
resource), 147 – 3 (violation of the rules of
protection of lines and facilities or damage
of cable and other types of communications), 148-1 – 1 (violation of the Rules of
provision and receipt of telecommunication
services), 148-2 – 14 (violation of the procedure and terms of provision of communication services in public networks), 148-4 – 5
(use of technical facilities and equipment
used in public communication networks
without the document on compliance confirmation), 164 – 3 (violation of the procedure of conducting of business activities),
188-7 – 13 (non-performance of legal
requirements (improvement notices) of
SCIB officials on removal of violations of legislative requirements.
In 2010, in execution of improvement
notices (orders) 1,320 violations were removed (See Figure 9.4), which is 94% more
than in 2009 (680 violations).
187 resolutions have been made on protocols of administrative offences under
Articles 145, 147, 148-1, 148-2, 148-4,
188-7 of CUAO. As a result of administrative
penalties imposed under the said resolution, the State Budget of Ukraine has

Figure 9.2. Performance of inspections per activities 2009-2010

Figure 9.3. History of protocols filed and improvement notices
and orders issued in 2009-2010

Figure 9.4 History of violations found and cured in 2009-2010
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received UAH 17,890 in 2010.
Records of 950 cases under Articles
146 and 164 of CUAO have been sent to
the courts. Based on results of court decisions on administrative cases under
Articles 146 and 164 of CUAO, administrative penalties have been imposed for a
total amount of UAH 252,240, including 51
with REF and RD confiscation in the
amount of 88 units.
Based on results of joint events held by
the SCIB on prevention, detection and
removal of violations of the legislation on
communications and the use of Ukrainian
radio frequency resource, employees of the
Ministry of Interior of Ukraine have confiscated 3,251 REF and RD, of which 627 REF
and RD are illicit transmitters and 2,624 are
mobile phones.
The total amount of administrative
penalties in 2010 is UAH 424,130, which
exceeds the 2009 data by 96% (See
Figure 9.5).
In 2010, the SCIB held 175 inspections of
compliance with the legislation on telecommunications by market players.
Based on the findings of the SCIB
inspections:
• 79 protocols of administrative
offences by telecommunication
market operators have been drawn
up in accordance with the CUAO
(under Article 145 of the CUAO – 51;

Figure 9.5. Flow of administrative penalties in 2009-2010,
UAH thousand

under Article 146 – 1; 147 – 2; 1481 – 1; 148-2 – 14; 148-4 – 3; 164 –
3; 188-7 – 4);
• 65 improvement notices have been
issued on removal of violations of legislation on telecommunications.
Based on results of examination of cases
on administrative violations related to violation of the legislation on communications
registered in protocols of administrative
offences under Articles 145; 148-1; 148-2;
148-4; and 188-7 of the CUAO, the SCIB’s
authorized officials have made 75 resolutions. As a result of imposing administrative
penalties under the said resolutions, the
State Budget of Ukraine has received
UAH 65,145.
Inspections have detected 282 violations
of the legislation on telecommunications, in
particular:
• requirements of the Law of Ukraine on
Telecommunications – 129;
• license terms – 67;
• special license terms – 6;
• Rules of interconnection of public
telecommunication networks – 12;
• Rules of provision and receipt of
telecommunication services – 27;
• other violations – 41.
Based on results of execution of improvement notices in 2010, 211 violations have
been removed.
In 2010, the State Communications
Inspection Board held 1,882 inspections
of compliance with the legislation on
Ukrainian radio frequency resource and
compliance with the established sale procedure by business entities selling REF
and RD.
Based on the findings of the SCIB
inspections:
• 1,058 protocols of administrative
offences committed by RFR users
and business entities selling REF and
RD, have been filed in accordance
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with the CUAO (under Article 145 –
100; under Article 146 – 946; under
Article 147 – 1; under Article 148-4 –
2; under Article 188-7 – 9);
• 70 improvement notices on removal
of violations of the legislation on
Ukrainian radio frequency resource
have been issued;
• 25 orders on removal of violations of
license terms of use of Ukrainian radio
frequency resource have been
issued.
Based on results of examination of
cases on administrative offences related to
violation of the legislation on communications registered in protocols of administrative offences under Articles 145,147, 1484 and 188-7 of the CUAO, the SCIB’s
authorized officials have adopted 112 resolutions. As a result of imposing administrative penalties under the said resolutions,
the State Budget of Ukraine has received
UAH 106,745.
Based on the findings of inspections
held by the SCIB, users of Ukrainian radio
frequency resource have additionally paid
monthly fees to the State Budget of
Ukraine for use of the assigned radio frequency resource in the amount of
UAH 12,498.33.

Inspections have detected 1,391 cases
of violation of the legislation in the field of
use of radio frequency resource of Ukraine,
including:
• requirements of the Law of Ukraine
on Radiofrequency Resource of
Ukraine – 174;
• license terms – 25;
• special license terms – 24;
• terms of permits for operation – 26;
• operation without permits – 750;
• REF and RD sale under the relevant
permit – 331;
• other violations – 61.
Based on results of execution of
improvement notices (orders), 1,109 violations have been removed in 2010.

NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE • 77

In accordance with Articles 16 and 19 of
the Law of Ukraine on Radiofrequency
Resource of Ukraine and in accordance
with the Regulations on Radiofrequency
Monitoring in Public Radiofrequency Bands
approved by the NCCR Resolution No.1599
dd. 16.07.2009, radio frequency monitoring of use of Ukrainian radio frequency
resource in public radio frequency bands is
performed by the USRFC.
Radio frequency monitoring is performed based on planned actions of technical radio control, as well as actions of
technical radio control as instructed by
the NCCR, or as requested by the SCIB or
the Central Command of Armed Forces of
Ukraine or law enforcement authorities of
Ukraine or international organizations
(including ITU), as well as on requests and
application of radio frequency resource
u s e rs a n d o t h e r l e g a l e n t i t i e s o r
individuals.
As at the end of 2010, 173,702 mobile
facilities, subject to technical radio control,
have been registered.

In order to remove the detected violations
based on results of technical radio control of
violation of the use of the radio frequency
resource:
• 4,915 warning notices have been
issued (in 2009 – 6,559 warning
notices);
• 2,554 records sent to the SCIB (in
2009 – 3,076 records).

USRFC’s radio monitoring mobile facilities

A new ukrainian mobile facility

In the course of performing actions of
scheduled and unscheduled technical
radio control, nearly 1,700,000 measurements of instrumental evaluation of REF
(RD) parameters have been conducted.
Based on their results, 8,056 cases of violation in the field of radio frequency
resource use have been detected (versus
10,609 cases in 2009), including:
• 6,120 REFs found to be used without
permission documents (illicit
facilities) (in 2009 – 7,580);
• 1,936 detected cases of violation of
the terms of issuance of permits for
REF operation (in 2009 – 3,029).
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Over the year, based on results of actions
taken jointly with the SCIB and the Ministry
of Interior, operation of 996 illicit facilities
has been terminated (in 2009 – 1,198).
Results of the radio frequency monitoring
are considered by the UDRFC when issuing
permits for REF operation
In 2010, as instructed by the NCCR and
SCIB, radio frequency monitoring units of
the USRFC held 134 actions (36 upon
instruction by the NCCR, 98 upon instruction by the SCIB) on technical radio control
(129 actions in 2009, including 39 upon
instruction by the NCCR and 104 upon
instruction by the SCIB). Based on their
results, the relevant records have been provided. In addition, radio frequency monitoring results are used in the course of preparation of opinions for adoption of the relevant resolutions by the NCCR on issuance
of licenses for the use of Ukrainian radio
frequency resource.
The USRFC submits to the SCIB findings
of technical radio control required in the
course of state supervision of the use of
Ukrainian radio frequency resource in public
radio frequency bands.
In accordance with Article 56 of the Law
of Ukraine on Radiofrequency Re-source of
Ukraine, the USRFC takes actions on detection and removal of radio interference
sources. Implementation of these actions is
stipulated by the Operating Procedures for
identification and removal of radio interference sources in public radio frequency
bands enacted by the NCCR Resolution No.
695 as of 19.04.07, and registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on 19.07.2007
under No. 829/14096.
In 2010, the USRFC received 892 appeals
on interference, which were examined within the set timelines (in 2009 – 1,132).

The head of the State Enterprise “Ukrainian State Centre of Radio
Frequencies” Pavlo Slobodianiyk

For the purpose of organizational and
technical and functional support of performance of tasks in radio frequency monitoring, the USRFC has created a technical
radio control system. In accordance with
the 2009-2010 Procurement Plan, the
USRFC has continued working on the
improvement of the said system. As a
result, 4 stationary, 11 mobile radio control
stations have been put into operation, 11
specialized mobile radio control stations
for cellular communication networks have
been upgraded, and 6 control and measuring devices have been purchased and
released into service.
As at 12/31/2010, the USRFC technical
radio control system includes 121 mobile
radio control stations and 230 stationary
radio control stations launched in all administrative centers and other 73 settlements of
Ukraine. From the central control point the
USRFC manages 138 stationary radio control stations.

NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE • 79

In 2011, the operation of the Commission
will focus on three priority areas of regulatory
activities:
creation of conditions to facilitate access to telecommunication service markets in order to
extend the list of services,
enhance their availability to consumers and invest in the communications sector, including introduction of new technologies and
services based on them;
creation of conditions and mechanisms of financing the development of the telecommunication
networks to provide generally
available (universal) services to
consumers in remote and disadvantaged areas;
state regulation of tariffs for generally available telecommunication services and postal services,
procedure of mutual settlements
and establishing payment rates in
order to establish the best prices
and tariffs by market participants
for their customers;

analyzing the distribution and
use of limited resources and
establishing effective control
over the efficiency of their use;
monitoring of compliance by the
market participants with legal
requirements and provision of
services of good quality, and
elimination of violations and
bringing offenders to justice.
Fulfilling the tasks set forth in the defined
areas of the NCCR operation will allow in the
near future to provide consumers with modern communication services, create favorable conditions for a gradual increase in
their volume and, consequently, in the
income from their provision, to increase the
investment attractiveness of the telecommunications market in Ukraine, to improve
accessibility of the broadband Internet
access services, to open possibilities of
implementation of e-learning, telemedicine, electronic payments, access to the
resources of libraries and museums, television and radio broadcasts using new technologies.

review of the list of generally available (universal) services and their
content, creating a new list that
meets the current needs of society,
reflects the current status and considers the future prospective directions of the market development;
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