Вих. №2707д від 27.09.2022 р.
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та
надання послуг поштового зв'язку
_____________________________________
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження
строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»

Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (надалі – ТОВ «лайфселл») висловлює
свою високу повагу Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (надалі – НКЕК) та звертається
з приводу наступного.
Згідно з прийнятим рішенням від 14.09.2022 № 161 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.
Після проведеного аналізу проекту постанови зауважуємо, що:
1.
використання різних науково-дослідних робіт (НДР) для розрахунку вартості спектру в
діапазонах радіочастот 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170 МГц та 2500-2690 МГц для одного і того
ж виду радіозв’язку з використанням радіотехнології LTE є непрозорим, несправедливим та
дискримінаційним;
2.
діапазони радіочастот 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170 та 2500-2690 МГц є
обмеженим радіочастотним ресурсом, перспективним для впровадження технологій наступних поколінь,
таких як 5G, тому для надання ліцензій на користування таким радіочастотним спектром повинна
застосовуватися виключно процедура аукціону або конкурсу;
3.
для розрахунку вартості спектру у діапазонах 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170
та 2500-2690 МГц вбачаємо необхідним проведення нової НДР, яка може бути замовлена усіма
зацікавленими суб’єктами господарювання – постачальниками електронних комунікаційних послуг, з
урахуванням воєнних та макроекономічних реалій сьогодення;
4.
в аналізі регуляторного впливу до проекту постанови
регуляторного акту забезпечить:

вказано, що прийняття

- збільшення надходжень до Державного бюджету за рахунок видачі ліцензій на користування
радіочастотним спектром;

- додаткові надходження до Державного бюджету у вигляді рентної плати за користування
радіочастотним спектром;
- задоволення постійно зростаючих потреб споживачів у нових послугах з використання новітніх
радіотехнологій та усуненню бар’єрів на шляху цифрової трансформації України у найбільш
перспективних сферах економіки.
У період воєнної агресії основним завданням мобільних операторів є підтримка та відновлення
мобільної мережі задля можливості спілкування населення України в цей тяжкий період. Тому
організовувати та проводити конкурси або аукціони в воєнний період вбачаємо недоцільним
та таким, що шкодить інтересам суспільства та споживачів у забезпеченні їх сталим та надійним
зв’язком, а також підриває сили постачальників електронних комунікаційних послуг, які з цією метою
щодня ризикують життями співробітників.
Щодо можливих аукціонів та конкурсів у післявоєнний час, для забезпечення відкритості та
прозорості проведення конкурсів або аукціонів з надання перспективних радіочастотних спектрів вони
мають проводитися одночасно, із забезпеченням справедливої конкуренції та з урахуванням
інтересів всіх учасників ринку.
Враховуючи все вищезазначене, пропонуємо НКЕК, керуючись принципами відкритості,
об’єктивності, недискримінаційності і прозорості умов та процедур планування, виділення, розподілу та
користування радіочастотним спектром, з метою сприяння ефективній конкуренції та уникнення її
спотворення, що передбачене ст. 3, 57, 59 Закону України «Про електронні комунікації», а також з
урахуванням існуючих та майбутніх інвестицій:
1.
замовити за участю всіх зацікавлених суб’єктів ринку у незалежного консультанта
науково-дослідну роботу для розрахунку вартості спектру в усіх діапазонах радіочастот, в яких можливе
використання перспективних радіотехнологій;
2.
після завершення режиму воєнного стану провести одночасно конкурс або аукціон для
всіх діапазонів радіочастот, в яких можливе використання перспективних радіотехнологій.

З повагою,

Головний виконавчий директор
ТОВ «лайфселл»
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