
 

 
 

 

Звернення Телекомунікаційної палати України до учасників та 

регуляторів телекомунікаційного ринку 

  

Для припинення стагнації ринку платного телебачення та протидії 

подальшому підвищенню цін слід зробити лише два простих кроки. По-

перше, зняти адміністративні бар’єри, по-друге – відмовитись від фіксації 

роялті в іноземній валюті.  

Якщо учасники телекомунікаційного ринку діятимуть разом, він має 

всі шанси на відновлення. 

 

За результатами консультацій з провідними телерадіомовними, 

дистриб’юторами контенту, провайдерами та медіарегулятором, 

Телекомунікаційна палата дійшла до висновку, що ринку потрібні лише два 

прості, але ефективні антикризові заходи: 

1. для запобігання дисбалансу між доходами та витратами, всім учасникам 

ринку почати спиратися виключно на національну грошову одиницю; 

2. зняти зайві адміністративні бар’єри, що заважають запровадженню та 

розвитку інноваційних ТБ-сервісів. 

Телекомунікаційна палата закликає постачальників контенту, налаштованих 

на розвиток ринку, проявити солідарність та перевести ціноутворення 

виключно в гривню – тобто повністю розділити ризики ринку з провайдерами 

та зафіксувати курс у національній валюті. 

Такий крок принесе дистриб’юторам контенту потенційну вигоду - 

високопіратський ринок не йтиме ще більше в тінь.  

Дані завантаження інтернет-мереж у різних операторів чітко вказують 

наприскорення розвитку піратства, особливо в напрямку ретрансляції лінійних 

телеканалів за допомогою сучасних IP-пристроїв та телевізорів з функцією 

Смарт ТБ. Мова йде про сотні тисяч пристроїв. Абоненти отримують 

альтернативу традиційному платному телебаченню у вигляді додатків чи кард-

шарінгу, які, по-перше, нелегально збирають кошти, оминаючи правовласників; 

по-друге, зводять нанівець цінність продукту - послуги платного телебачення, 



адже абонент сприймає піратський сервіс як такий, що забезпечує безліч 

телеканалів за смішні гроші.  

В той же час, легальні провайдери змушені підвищувати ціни на свої 

послуги, оскільки значна частина роялті має прив’язку до вартості іноземної 

валюти. 

Отже, переконані, на сучасному етапі лише відмова від прив’язки до 

валюти зможе зупинити тенденцію розвитку піратства та уповільнити  

підвищення цін на послуги.  

Окрім того, збільшення доходів може буде досягнуто за рахунок, зокрема, 

лібералізації регулювання, в тому числі, зняття обмежень на ретрансляцію 

європейських програм, наприклад, орієнтованих на дорослу аудиторію. 

На переконання членів Телекомпалати, індустрія платного телебачення не 

потребує фінансування з боку уряду чи якихось пільг, ми просимо лише зняти 

бар’єри для розвитку та допомогти забезпечити дотримання чесних правил 

конкуренції. 

Закликаємо приєднатися до цієї ініціативи всі профільні асоціації, 

провайдерів та дистриб’юторів України! 

 


