
АНОТАЦІЯ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ  
«ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ РАДІОЧАСТОТНИЙ РЕСУРС 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ?»

Сфера користування РЧР є ключовою для надання сучасного зв’язку. Через те, що це вкрай обмежений ресурс, він 
потребує державного регулювання. Така практика застосовується усіма країнами, у рамках ООН визначено спеціальний 
орган, який формує рекомендації у цій сфері — Міжнародний Союз Електрозв’язку. У країнах  ЄС є також спільні 
підходи до регулювання, яких повинен дотримуватися кожен національний регулятор, однак кожна держава має певну 
свободу у їх реалізації. Одними з найбільш ефективних регуляторів є представники  Швеції та  Чехії, де зв’язок 
стандартів 4G доступний 100% і 98,8% населення. За неофіційними даними цей показник складає до 65% в  Україні, 
офіційні ж дані щодо покриття недоступні.

Одна із причин такого відставання — застаріла нормативно-правова база. Хоча формально відсутні неактуальні 
(прийняті до 1991 року) та незаконні (без підстав для прийняття) акти, базовий закон прийнятий ще у 2000 році і 
не забезпечує розповсюдження сучасних технологій. Також базовий закон передав частину повноважень на видачу 
дозвільних документів державному підприємству УДЦР, що суперечить законодавству про адмінпослуги та дозвільну 
систему. Регулятор продовжує здійснювати ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, хоча це суперечить як 
національному законодавству, так і європейській практиці.

Україна зобов’язана імплементувати європейські підходи до кінця 2019 року відповідно до Угоди про асоціацію, 
однак абсолютна більшість вимог не реалізована. Навіть більше, за час дії Угоди в  ЄС був прийнятий новий Кодекс, 
і вносити зміни в національне законодавство варто вже із урахуванням саме його норм. 

Ситуація, що склалася, створює значні бар’єри для операторів зв’язку, перш за все мобільних операторів. Їхня позиція 
полягає у тому, що частка платежів за РЧР в Україні багатократно перевищує аналогічну у країнах  ЄС, що робить 
побудову мереж зв’язку у регіонах економічно необґрунтованою. Натомість частина перспективного спектру 
використовується компаніями, що застосовують застарілі технології, або ж не мають абонентів і не ведуть активну 
діяльність взагалі, сподіваючись у майбутньому продати права на РЧР.

На поліпшення ситуації було направлено ряд законопроектів, однак жоден не був прийнятий навіть у першому 
читанні. У зв’язку з очікуваними виборами до Верховної Ради внесені проекти будуть анульовані і потребуватимуть 
повторних внесення та реєстрації, не маючи гарантій щодо успішного розгляду. Технічна складність питання і 
недоступність широкому загалу об’єктивної інформації щодо сфери РЧР зменшує імовірність прийняття актів 
через низьку участь громадян у вирішенні цих питань. Водночас недоступність послуг поза межами великих населених 
пунктів, що є наслідком неефективного використання РЧР, активно обговорюється у суспільстві.

Комплексне вирішення проблем потребує прийняття нового закону, що регулюватиме електронні комунікації 
загалом та РЧР зокрема. Однак є ряд пунктів, де можливе ситуативне вирішення за допомогою підзаконних 
актів, — постанов КМУ, рішень регулятора тощо. Пріоритетними для бізнесу є фінансові питання, однак при визначенні 
пріоритетів необхідно враховувати важливість позитивного впливу на громадян (споживачами послуг є всі громадяни), 
яким важче чітко артикулювати власні потреби при взаємодії з державними органами.



За результатами аналізу було визначено 6 пріоритетних проблем:

 Недостатній обсяг частот для запровадження новітніх мобільних технологій;

 Відсутність технейтральності: заборона компаніям використовувати частоти для інших технологій, ніж за-
значені в ліцензії;

 Відсутність у загальному доступі достовірної інформації про поточне використання частот;

 Необґрунтовані вимоги до санітарно-епідеміологічної безпеки базових станцій (що зменшують дальність 
прийому сигналу);

 Відсутність визначення «ефективності» використання РЧР;

 Створення радіозавад побутовими користувачами та нелегальним бізнесом.

Почати запровадження технейтральності та збільшення обсягу доступних частот варто через зміни до 
Плану використання РЧР, де слід вказати серед можливих для застосування технологій усі сучасні технології, які 
використовуються на відповідних частотах у  ЄС. Заміну ліцензій провести за процедурою дострокового впровадження 
нових радіотехнологій. У діапазонах 800-900 МГц цьому повинні передувати рефармінг і перерозподіл частот у 
згаданих діапазонах, без якого застосування новітніх технологій стане можливим лише для одного оператора. Здійснення 
зазначених заходів можливе у рамках чинного законодавства і потребує ряду рішень НКРЗ та Уряду.

Доцільним також є підняття ставок рентної плати за користування РЧР для перспективних частот до рівня, 
аналогічного ставкам «стільникових технологій», що відповідає європейським підходам та дозволить розподілити 
РЧР між користувачами, які запроваджують сучасні технології. Підняття ставок потребує змін до Податкового кодексу, 
при цьому подібні зміни вносяться практично щороку під час бюджетного процесу.

Збільшення доступності інформації про використання РЧР не потребує жодних додаткових нормативних 
актів, натомість зміни форм і практик оприлюднення інформації, вже передбаченої існуючим законодавством, 
зокрема про відкриті дані. Такі зміни потребують відносно незначних технічних удосконалень, приклади 
реалізації яких можна спостерігати в країнах   ЄС, і можливі зокрема через взаємодію державних установ і 
представників громадянського суспільства. Зокрема BRDO вже має досвід подібної взаємодії при розробці порталу  
inspections.gov.ua.

Вимоги до санітарно-епідеміологічної безпеки, виражені у гранично допустимих рівнях випромінювання, напряму 
впливають на дальність прийому сигналу зв’язку. В Україні у 2017 році вже збільшувалися граничні рівні, однак вони 
досі в 45-100 разів жорсткіші, ніж рекомендовані ВООЗ та поширені в  ЄС. Пом’якшуються ці обмеження наказом 
МОЗ.

Відсутність визначення ефективності використання РЧР у законодавстві породжує формальне «освоєння» частот 
недобросовісними компаніями і набуття вигоди ними за рахунок реально працюючих операторів, і в кінцевому 
результаті за рахунок абонентів. Покращити ситуацію можна завдяки кращому визначенню «освоєння» частот у 
Ліцензійних умовах, що затверджуються НКРЗІ.

Створення радіозавад побутовими користувачами та нелегальним бізнесом призводить до відсутності зв’язку або 
його низької якості на певних територіях. Поточні механізми вирішення неможливі без постійного масового залучення 
поліції, що має обмежений ресурс та інші пріоритети. Значно поліпшити ситуацію може відповідальність власника 
об’єкту, з території якого надходять завади, у випадку неможливості доступу до РЕЗ. Уникнути її можна буде, 
надавши інформацію щодо створення завад іншим суб’єктом, що використовує РЕЗ на цій території.

Очікується, що здійснення названих кроків призведе до збільшення доступності 3G та 4G до 95% населення 
протягом 1,5 року та подальшого впровадження 5G.
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