
РІЧНИЙ ЗВІТ 2019 



Динаміка росту учасників Телекомпалати України
(станом на початок року)

+2 Дійсні учасники -2 Асоційовані учасники
У 2019 році



Сфери діяльності учасників ТелПУ

✓ Фіксований ШСД
✓ Супутниковий Інтернет
✓ Бездротові мережі передачі даних
✓ Інтернет-транзит
✓ Оренда каналів зв’язку
✓ Національна мережа LoraWan
✓ Радіочастотний моніторинг

✓ Телефонія
✓ Хостинг
✓ Реєстрація доменів
✓ Хмарні послуги
✓ Collocation
✓ Сервіси обміну та зберігання файлів
✓ СyberSecurity-сервіси
✓ Побудова та обслуговування ІТ-мереж

✓ Кабельне телебачення
✓ ОТТ/ІPTV-платформи
✓ Моніторинг телевізійних переглядів
✓ Consulting

✓ Internet of Things
✓ Платіжні системи
✓ Аутсорсинговий call-центр
✓ Юридичні та адвокатські послуги
✓ Пошуковий сервіс
✓ Програмне забезпечення
✓ Інтернет-реклама



Карта покриття території України
провайдерами - учасниками ТелПУ

1 учасник

2 учасники

3 учасники

4 учасники



Представники ТелПУ в громадських радах 
та робочих групах

➢ Громадська рада при НКРЗІ
➢ Громадська рада при ДССЗЗІ
➢ Громадська рада при НацРаді
➢ Громадська рада при Держкомтелерадіо
➢ Громадська рада при АМКУ
➢ Громадська рада при ДПС
➢ Громадська рада при Солом’янській РДА 

➢ Робоча група Комітету ВРУ (зп про елком)
➢ Експертно-консультативного комітету з цифрових технологій в освіті при МОН України
➢ Робоча група Комітету ВРУ (зп про хмарні технології)
➢ Робоча група Комітету ВРУ (кібер-безпека)
➢ Робоча група ДССЗЗІ (якість)
➢ Міжвідомча Робоча група ДССЗЗІ (цифра)
➢ Робоча група провайдерів програмної послуги
➢ Робоча група КМДА з питань доступу
➢ Робоча група щодо Правил етики
➢ Робоча група щодо досліджень (роялті ОКУ)
➢ Робоча група з доопрацювання проектів тимчасових тарифів (ОКУ)
➢ Робоча група щодо зп про АВМП
➢ Робоча група з питань боротьби з піратством



Партнерство та співпраця

Меморандум про взаєморозуміння
між Мінцифрою, Комітетом ВРУ з питань 

цифрової трансформації, НКРЗІ та телеком-індустрією
(24.09.2019)

Меморандум про співпрацю 
у сфері захисту прав інтелектуальної власності

між Ініціативою «Чисте небо» та Телекомпалатою України
(17.01.2019)



Участь у нормотворчості
та експертний аналіз проектів нпа

1. «Про електронні комунікації»
2. Кодекс електронних комунікацій
3. «Про радіочастотний ресурс»
4. «Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства»
5. «Про хмарні технології»
6. «Про медіа»
7. Про Комітети ВРУ № 6256
8. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових

ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям» № 2035
9. Проект ЗУ Про посилення відповідальності за пошкодження мереж
10. Проект ЗУ про внесення змін до Закону про телебачення і радіомовлення, а також в ЗУ про телекомунікації (№ 9161) щодо прозорості власності

провайдера програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телесистем із загальнонаціональним покриттям
11. Проект ЗУ «Про саморегулівні організації»
12. Проект ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
13. Проект постанови КМУ щодо Плану дерегуляції
14. Порядок ведення Реєстру операторів, провайдерів
15. «Про затвердження порядку доступу до мережі інтернет»
16. Проект критеріїв віднесення того чи іншого провайдера, оператора до об’єкту критичної інфраструктури
17. Включені до складу РГ з підготовки проекту Закону щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність та інших заходів протидії злочинам у

кіберпросторі
18. Проект порядку надання операторами, провайдерами звітності
19. Проект постанови КМУ щодо формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури
20. Проєкт постанови КМУ про порядок віднесення об’єктів до критичної інфраструктури
21. Законопроєкт “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”
22. Пропозиції щодо національної кібербезпеки та кіберзахисту україни
23. Проект рішення Київської міської ради «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики,

кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва
24. Щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині встановлення рентних ставок для користування РЧР .вдалося відтермінувати

підвищення ставок, до кінця 2020 року встановлено ставку у розмірі 45,83 грн
25. ДБН в.2.2-15:2019 “Житлові будинки. Основні положення”
26. Проект наказу «Про затвердження основних вимог до форми та строків подання інформації до НЦУ»
27. Проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики , №

2042
28. Щодо зменшення кількості звітності, яка подається до органів Держстату
29. Проект Плану дерегуляції на 2020-2021
30. Пропозиції проти ймовірного «блокування» діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій
31. Проект ЗУ про скасування ліцензування у сфері телекомунікації



KPI_TelPU2019#1 Спрощення умов діяльності

Що вдалося?
1. Законопроекти: «Про електронні комунікації», «Про радіочастотний ресурс» та «Про розвиток інфраструктури для

цифрової трансформації економіки і суспільства», «Про хмарні технології» внесені до ВРУ у прийнятних редакціях.
2. Безпосередня участь ТелПУ в напрацюванні нового зп «Про електронні комунікації» (компромісний варіант

попередніх трьох зп щодо електронних комунікацій + РЧР).
3. Безпосередня участь ТелПУ в напрацюванні тексту зп «Про хмарні технології».
4. Законодавчі зміни щодо скасування ліцензування у сфері телекомунікацій вступили в дію.

5. Максимально спрощено набір інформації, який необхідно подавати до Реєстру операторів, провайдерів.

6. Вдалося уникнути встановлення кількісних показників якості щодо додзвону до служб СІДО. Проектом Наказу

Держспецзв’язку «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету» пропозиції

ТелПУ враховані. Проект Наказу не затверджений.

7. З 1 січня подача звітності до НКРЗІ здійснюється в електронній формі.
8. Вдалося скасувати форму звітності 14 зв’язок (з 01.03.2020).
9. Враховуючи політичні зміни в Україні, направлено лист до ВРУ щодо стратегічних напрямків у законодавчих

ініціативах з розвитку сфери ІКТ та надання послуг платного телебачення.
10. Під час TELECOM UKRAINE 2019 було презентовано «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ІКТ В УКРАЇНІ”.
11. Організовано фаховий семінар-колаборацію: знайомство з новим європейським кодексом електронних комунікацій.

Що не вдалося?
1. Не вдалося передбачити виключно річну звітність НКРЗІ. Проте пропозиції ТелПУ включені до Плану дерегуляції,

якими передбачено подання щорічної звітності та скасування наказу Держстату.



KPI_TelPU2019#2 Інтероперабельність

Що вдалося?

1. В Раду внесено проєкт Закону «Про медіа». Розроблені пропозиції до драфту його тексту та
надсилані авторам та до профільного Комітету. Триває робота над аналізом тексту ЗП. Після ряду
зустрічей у Комітеті на базі РГ провайдерів Національній раді висловлено зауваження та пропозиції,
частина з яких підтримана. Направлено лист із зауваженнями на адресу авторів ЗП.

2. Взято участь у експертному семінарі Ради Європи з питань впровадження Директиви про
аудіовізуальні послуги.

3. Прийнято Методику розрахунку плати за доступ та розміщення телекомунікаційних мереж на
об’єктах транспорту та електроенергетики у прийнятній для членів Асоціації редакції



KPI_TelPU2019#3 Захист авторських прав 
та свобода слова

Що вдалося?
1. Відсутні норми, які впроваджують відповідальність операторів/провайдерів за зміст контенту, який передається їх

мережами на рівні Законів. Щодо зп «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

було проведено ряд зустрічей стосовно необхідності внесення правок в частині обмеження доступу до не законних онлайн

казино.

2. Проведено ряд лекцій для школярів в рамках inernetsafetyday2019

Що додатково вдалося?
1. Заходи в рамках захисту провайдерів програмної послуги під час переговорів та взаємовідносин з ОКУ.

2. Участь у РГ щодо доопрацювання проектів тимчасових Тарифів винагороди.

3. Участь у дискусійній панелі щодо обговорення питання взаємодії з оку в рамках TU2019 та TIM2019.

4. Направлено листа на адресу МЕРТ щодо необхідності модернізувати реформу оку у частині «кабельної ретрансляції».

5. Направлено зауваження до проекту форми звітності ТРО.

6. Направлено позицію щодо ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і

(або) суміжних прав на адресу Прем’єр-міністра України

7. З метою підготовки дослідження проведено ряд зустрічей з представниками консалтингових агентств (PwC та

KPMG). Спільно з трьома профільними асоціаціями замовлено дослідження у ДП «Держзовнішінформ»

8. Сьогодні провайдери програмної послуги та ТелПУ у стадії переговорів з ОКУ КАМП, у зв’язку з чим не сплачуються

відрахування.

9. Підписано колективне звернення до Мінекономрозвитку щодо необхідності повернення попередніх тарифів ГС

«КАМП» на доопрацювання, обов'язкова сфера кабельної ретрансляції.

10. Надіслано лист до ДП «Держзовнішінформ» щодо надання інформації стосовно модернізації реформи ОКУ у частині

«кабельної ретрансляції».

Ризики?
Зп «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та зп «Про медіа» (щодо

обмеження доступу провайдерами). До вказаних проектів надано пропозиції до поправок.

Що не вдалося?
Скасувати постанови КМУ , якими затверджені тимчасові тарифи.



KPI_TelPU2019#4 Чесна конкуренція та рівні умови
ведення бізнесу, захист інтересів учасників

Що вдалося?

1. ТелПУ отримала підтримку від Регуляторів щодо Правил етики в конкуренції в сферах
телебачення і телекомунікацій.

2. Створено Об’єднаний комітет з представників різних асоціацій та інших об’єднань учасників
ринку з метою обговорення тексту Правил етики. Відбулося 7 зустрічей. Надані пропозиції до тексту
Правил. Було представлено до розгляду проект Правил у рамках Громадської ради при НацРаді.
3. Правила здійснення діяльності в сфері телекомунікацій прийняті у прийнятній редакції.

Що не вдалося?
Скасувати постанови КМУ, якими затверджені тимчасові тарифи.



KPI_TelPU2019#5 Чесна конкуренція та рівні умови
ведення бізнесу, захист інтересів учасників

Що вдалося?
1. ТелПУ отримала підтримку від Регуляторів щодо Правил етики в конкуренції в сферах телебачення і телекомунікацій.
2. Створено Об’єднаний комітет з представників різних асоціацій та інших об’єднань учасників ринку з метою обговорення
тексту Правил етики. Відбулося 7 зустрічей. Надані пропозиції до тексту Правил. Було представлено до розгляду проект Правил
у рамках Громадської ради при НацРаді.
3. Правила здійснення діяльності в сфері телекомунікацій прийняті у прийнятній редакції.

Що не вдалося?
Скасувати постанови КМУ, якими затверджені тимчасові тарифи.

Робота щодо захисту інтересів учасників з окремих питань
1. Підготовка зауважень до законопроекту № 6256 в частині внесення змін до структури комітетів ВРУ.
2. Заперечення проти збільшення ставки рентної плати за користування РЧР України в діапазонах 2300-2400 мгц, 2575 – 2610 мгц
та 3400-3800 мгц.
3. Аналіз та підготовка пропозицій до проекту ЗУ про скасування ліцензування у сфері телекомунікацій.
4. Направлення зауважень та заперечень до Комітету ВРУ з питань фінансів щодо збільшення рентних ставок в 65 разів.
5. Звернення до Мінцифри та Мінрегіону щодо ймовірного «блокування» діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій у
зв’язку з набранням чинності нових ДБН. На даному етапі внесено у ДБН правку – технічну описку.
6. Звернення на адресу ДРС стосовно планового/позапланового державного нагляду (контролю).
7. Зауваження щодо необхідності внесення змін до ДБН В.2.2-15:2019 “Житлові будинки. основні положення”.
8. Направлено пропозиції до проекту тарифів УДЦР.
9. Підготовка аналітичного листа-відповіді до Одеського територіального відділення АМКУ стосовно проблемних питань
доступу до елементів інфраструктури.
10. Підготовка та направлення листа на адресу НКРЗІ щодо офіційного роз’яснення деяких питань маршрутизації голосового
трафіку.
11. Надіслано листа на адресу НКРЗІ щодо роз’яснення питання одержання ліцензії на користування РЧР на умовах л03.
12. Підготовка та направлення роз’яснення щодо заходів дежавного контролю.
13. Лист на адресу Комітету щодо ситуації з доступу у Дніпрі. Отримано підтримку від Комітету.

http://telpu.com.ua/archives/4158


KPI_TelPU2019#6 Розвиток телебачення

Що вдалося?

1. Впровадження цифрового телебачення - відключено аналог.  
2. Кодування сигналу на супутнику (з 28 січня 2020 р.)



KPI_TelPU2019#7 Цифрова Україна

Що вдалося?

1. Прийнято в першому читанні Проект Закону про публічні електронні реєстри.
2. Не прийнято проект КМУ «Про затвердження порядку доступу до мережі
інтернет», яким передбачено виключно КСЗІ для послуги доступу до Інтернет,
які надаються держорганам.
3. Мінцифрою розроблено Концепцію державної політики у сфері цифрової
інфраструктури, до якої надано пропозиції ТелПУ.
4. Налагоджено співпрацю з питання інформатизації українських шкіл.



KPI_TELPU2019#8 Public Relations

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ:
#АНТИГРАВІТАЦІЯ 4.0. Mission: (im)possible!
#ANTIGRAVITY school
#АНТИГРАВІТАЦІЯ 5.0: Telecom dreamland
#АНТИГРАВІТАЦІЯ: 10 кроків до перемоги!
Inernetsafetyday2019: лекція для школярів
Освітня лекція для школярів щодо Інтернет-безпеки та піратства
Лекція для школярів щодо безпечного використання Інтернету
Public meeting щодо проектів Кодексів (правил) етики конкуренції на ринках ТБ та Інтернету
Фаховий семінар-колаборація: знайомство з новим європейським кодексом електронних комунікацій

ВЕБІНАРИ:
Live-вебінар “як змінюється цифрова індустрія? тенденції та прогнози сео triolan”
Live-вебінар “про сучасні тенденції на ринку українських цодів”
Live-вебінар “на порядку денному удцр: новації, розвиток, автоматизація”
Live-вебінар “про результати legal&it колаборації”

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ:
#TIM-TU Convergence 2019
Women career Meetup “Жінки в сфері Телекомунікацій”
Круглий стіл «Радіочастотний ресурс: як забезпечити якісний зв’язок в Україні?» 
Форум BIS-2019
Київський міжнародний телерадіоярмарок
Прес-конференція щодо ситуації, що склалася навколо законопроекту 1083 «Про електронні комунікації"
Telecom Ukraine 2019
TIM2019
184 засідання Телеком клубу «Скринька побажань»
Комітетські слухання «Національна кібербезпека та кіберзахист України, у тому числі критичної інфраструктури»



Public Relations (в цифрах)

Кількість дописів в FB - 122
Кількість підписників в FB - 960

Кількість новин, опублікованих на сайті – 52
Кількість публікацій в ЗМІ - 27

Кількість PR-заходів – 23
Кількість доповідей та презентацій - 16 


