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Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (надалі – ТОВ «лайфселл») висловлює 

свою повагу  Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку та звертається з приводу наступного. 

Згідно з прийнятим рішенням від 15.06.2022 № 67 на  офіційному сайті НКЕК  для обговорення 

опубліковано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, 

переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» (надалі – 

проект постанови) . ТОВ «лайфселл» проаналізувало проект постанови та надає зауваження та пропозиції 

до нього:  

1. Відповідно до ст. 42 ЗУ «Про електронні комунікації» користування радіочастотним 

спектром в Україні здійснюється відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром 

в Україні, який визначає  використання певних смуг радіочастот на засадах загальної авторизації чи 

індивідуальних прав, на засадах спільного чи індивідуального користування. Запропонований для 

обговорення  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, 

переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» 

розроблений до затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні і на 

даному етапі може не відповідати реальним потребам у радіочастотному спектрі. 

2. Закон України «Про електронні комунікації» не містить терміну «стільниковий 

радіозв’язок», тому пропонуємо його замінити на «мобільний радіозв’язок» 

2. Пропонуємо встановити плату за видачу ліцензій на користування радіочастотним 

ресурсом України строком дії понад п’ятнадцять років, за продовження строку дії ліцензії на користування 

таким ресурсом понад п’ятнадцять років - з урахуванням розміру плати за видачу ліцензій на 

користування радіочастотним ресурсом із строком дії п’ятнадцять років, збільшеного на 5 відсотків за 

кожний наступний рік. 

3.  Пропонуємо встановити плату за видачу ліцензій на користування радіочастотним 

ресурсом України строком дії менше п’ятнадцяти років, за продовження строку дії ліцензії на користування 

таким ресурсом менше п’ятнадцяти років - з урахуванням розміру плати за видачу ліцензій на 

користування радіочастотним ресурсом із строком дії п’ятнадцяти років, зменшеного на 5 відсотків за 

кожний наступний рік. 

4. Для розрахунку індексу інфляції тарифів зв’язку були використані дані з неофіційного 

джерела та які є ненадійними. Пропонуємо використати офіційні дані Держстату. 

Останні зміни в Постанову КМУ №200 вносились Постановою КМУ №30 від   24 січня 2020 р. 

Оскільки в цій постанові не були передбачені зміни до розміру плати за видачу, переоформлення, 

продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром для більшості видів 
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радіозв’язку, то розмір плати був релевантним. Тому пропонуємо застосувати Індекс інфляції тарифів 

зв’язку, починаючи з 2020 року, який становить 111, 8%.  

5. Пропонуємо застосовувати індекс інфляції для всіх діапазонів радіочастот, придатних для 

впровадження технології LTE  та зафіксувати цю плату  на рівні мінімального розміру плати за видачу 

ліцензій на конкурсних засадах із строком дії 15 років. Вважаємо, що діапазони радіочастот, придатні для 

впровадження  технології LTE,  повинні розподілятися із застосуванням процедур аукціону або конкурсу. 

6. Пропонуємо об’єднати п.14, 15, 16 для виду радіозв’язку «мобільний радіозв'язок», 

оскільки для надання електронних комунікаційних послуг з використанням радіочастотних смуг в цих 

діапазонах застосовуються однакові радіотехнології та умови користування. 

Додаток: Порівняльна таблиця пропозицій та зауважень ТОВ «лайфселл» 

 

 З повагою, 

 
Начальник департаменту  

регуляторних відносин та стратегії                     
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