
Додаток до листа Асоціації  

«Телекомунікаційна палата України» 

від 20.10.2021 р. № 2632 

ПРОПОЗИЦІЇ 

Асоціації «Телекомунікаційна палата України» 

 щодо дерегуляції у сфері електронних комунікацій 

 
 Обґрунтування проблеми Наявність діючого регулювання 

у цій сфері 

Пропозиції до способу 

дерегуляції 

господарської 

діяльності 

 

Конкретні пропозиції 

для реалізації пропозиції 

Здійснення господарської діяльності у сфері електронних комунікацій 

1. На сьогодні виникла юридична 

невизначеність та обмеження дії 

законодавства у сфері доступу до 

інфраструктури, що зумовлена 

відсутністю у спеціальному законодавстві 

чітких компетенцій для Об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) та управителів багатоквартирних 

будинків, які знаходяться у спільній 

власності, забезпечувати надання доступу 

операторам, провайдерам 

телекомунікацій та виконання норм 

Закону України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж. 

Така невизначеність зумовлює 

обмеження доступу до елементів 

інфраструктури будинків, об’єктів 

електроенергетики, тощо для розміщення 

телекомунікаційного обладнання 

операторами, провайдерами 

телекомунікацій з метою забезпечення 

надання телекомунікаційних послуг 

так Закони України «Про 

доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, 

електроенергетики з 

метою розвитку 

телекомунікаційних 

мереж»; 

«Про об’єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку»; 

 «Про житлово-

комунальні послуги», 

переглянути діюче 

регулювання 

1.Доповнити ст. 10 Закону 

України «Про об’єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку та передбачити, 

що до компетенції 

правління відноситься і: 

… 

укладення договорів про 

виконання робіт, надання 

послуг, доступу до 

інфраструктури об’єкта 

доступу та здійснення 

контролю за їх 

виконанням; 

 

2. у ч. 4. ст. 8 Закону 

України   «Про житлово-

комунальні послуги», 

передбачити, що 

управитель 

багатоквартирного 

будинку зобов’язаний: 

забезпечувати належне 



мешканцям багатоквартирних будинків. 

 

утримання спільного 

майна багатоквартирного 

будинку та прибудинкової 

території відповідно до 

нормативних вимог і 

договору про надання 

послуг з управління 

багатоквартирним 

будинком, від власного 

імені укладати з 

підрядниками необхідні 

договори про виконання 

окремих робіт та послуг та 

договори з доступу 

відповідно до Закону 

України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, 

транспорту, 

електроенергетики з 

метою розвитку 

телекомунікаційних 

мереж». 

 

2 Розмивання бази оподаткування великих 

бізнесів (брендів) з використанням 

«ФОП-схеми», що призводить до 

виведення прибутку телекомунікаційного 

бізнесу з-під оподаткування. 

 Схеми з фрагментацією великих 

компаній на декілька підприємців на 

сьогодні мають економічну 

привабливість з огляду на можливість 

економії на податках, економії на виплати 

працівникам. Провайдери, що 

здійснюють діяльність з надання послуг 

доступу до Інтернету споживачам, мають 

відношення до одного підприємства, 

так Податковий кодекс 

України 

переглянути діюче 

регулювання 

Доповнення до п. 291.4. ст. 

291 Податкового кодексу 

України, які 

передбачають, що не 

можуть бути платниками 

єдиного податку: 

-  другої групи 

суб’єкти господарювання, 

що надають послуги з 

доступу споживачів до 

мережі Інтернет; 

- третьої групи 

суб’єктів господарювання, 

які надають послуги з 



великого бізнесу (бренду), при цьому 

абсолютна більшість фізичних осіб-

підприємців зареєстровано на другій 

групі спрощеної системи оподаткування, 

а їх обороти, переважно не відповідають 

задекларованим. 

доступу споживачів до 

мережі Інтернет з 

використанням одного й 

того ж знаку для товарів і 

послуг з іншими 

суб’єктами 

господарювання.  

3 Обмеження доступу операторів 

провайдерів телекомунікацій до 

елементів інфраструктури будинків, 

об’єктів електроенергетики, тощо для 

розміщення телекомунікаційного 

обладнання, що зумовлено, зокрема, 

відсутністю відповідальності власників 

(володільців) об’єктів доступу, 

неврегульованістю процесу 

переукладення договорів з доступу в 

будинках, де телекоммережі розташовані 

за попереднього власника. Відсутній 

єдиний підхід у визначені плати за доступ 

до елементів інфраструктури будинків, 

електроенергетики, розподіл витрат 

власника (володільця) між всіма 

замовниками, що використовують 

інфраструктуру 

так Закони України «Про 

доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, 

електроенергетики з 

метою розвитку 

телекомунікаційних 

мереж»; 

 

переглянути діюче 

регулювання 

Внесення змін у Закон 

України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, 

транспорту, 

електроенергетики з 

метою розвитку 

телекомунікаційних 

мереж». 

 

4 Різне оподаткування одного і того ж виду 

діяльності в залежності від суб’єктного 

складу у сфері телекомунікацій.  

Легальні учасники ринку 

телекомунікацій, які надають ідентичні 

послуги та є платниками на загальній 

системі оподаткування знаходяться у 

дискримінаційному положенні по 

відношенню до суб’єктів, що обрали 

спрощену систему. 

так Податковий кодекс 

України 

переглянути діюче 

регулювання 

Скасування спрощеної 

системи оподаткування у 

сфері телекомунікацій. 

Викласти підпункт 8 

підпункту 291.5.1 пункту 

291.5 статті 291 

Податкового кодексу 

України у такій редакції: 

8) діяльність з надання 

телекомунікаційних 

послуг та діяльність з 

надання послуг пошти 



(крім кур’єрської 

діяльності 

5 Змінено умови користування 

радіочастотним ресурсом за вже 

виданими ліцензіями, що взагалі ставить 

під сумніви принципи верховенства права 

в Україні, які є настільки критичними для 

залучення подальших іноземних 

інвестицій в нашу країну. 

Пп. 4.1.8 пункту 4.1 глави 4 Ліцензійних 

умов користування радіочастотним 

ресурсом України передбачено, що 

повним освоєнням радіочастотного 

ресурсу за ліцензією, яка надає права 

виключного користування номіналами, 

смугами радіочастот, є наявність у 

ліцензіата не менше одного дозволу на 

експлуатацію РЕЗ з користуванням 

певною частиною смуги радіочастот, 

визначеної в ліцензії для цього регіону, на 

кожні 500 тисяч населення відповідного 

регіону* за умови надання цим 

ліцензіатом у відповідному регіоні 

телекомунікаційних послуг за 

встановленими значеннями показників 

якості послуг. У разі наявності у 

ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі 

радіочастот, враховуються всі вказані 

ліцензії.» 

На рівні жодного закону України не 

встановлено визначення «повне освоєння 

радіочастотного ресурсу», а Національна 

комісія на свій розсуд встановила його на 

рівні Рішення, окрім того визначила, що 

повне освоєння  передбачає наявність у 

так Ліцензійні умови 

користування 

радіочастотним ресурсом 

України, що затверджені 

рішенням НКРЗІ 

19.08.2005  № 53 

(Зареєстровано в 

Міністерстві 

юстиції України 

20 жовтня 2005 р. 

за № 1237/11517) 

переглянути діюче 

регулювання 

Виключення абзацу 

третього пп. 4.1.8 пункту 

4.1 глави 4 Ліцензійних 

умов 

користування 

радіочастотним ресурсом 

України, що затверджені 

рішенням НКРЗІ 

19.08.2005  № 53 

(Зареєстровано в 

Міністерстві 

юстиції України 

20 жовтня 2005 р. 

за № 1237/11517) 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1237-05?find=1&text=500#w1_2


ліцензіата не менше одного дозволу на 

експлуатацію РЕЗ на кожні 500 тисяч 

населення відповідного регіону. Проте, 

чому саме така цифра встановлена у 

змінах  

до ліцензійних умов, обґрунтування 

відсутнє. 

6 Не обґрунтоване підвищення ставки за 

користування радіочастотним ресурсом. 

До пп. 16-1 пункту 254.4 статті 254 

Податкового кодексу України було 

внесено зміни, які вступили в дію 1 січня 

2020 року, та підвищено ставки РЧР у 65 

разів (з 45,83 грн. до 3000 грн. за 1 МГц 

смуги радіочастот на місяць). Збільшення 

ставки рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України 

можливе виключно у разі реалізації 

комплексних заходів, зокрема, у разі 

впровадження технологічної 

нейтральності, тобто у разі 

запровадженого регулятором права 

надавати споживачам послуги за будь-

якими технологіями в межах, дозволених 

ліцензіями. Саме в такому випадку може 

бути виправданим підвищення ставки 

рентної плати. Проте, технологічну 

нейтральність не введено, а лише 

підвищено ставку рентної плати . 

так Податковий кодекс 

України 

переглянути діюче 

регулювання 

Внести зміни пп. 16-1 

пункту 254.4 статті 254 

Податкового кодексу 

України та встановити 

розмір плати за 

користування РЧР на рівні 

45.83 . 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 


