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На ваше звернення від 03.03.2020, надіслане на розгляд до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
(далі -  НКРЗІ), повідомляємо.

Пунктом 4 частини першої статті 38 Закону України «Про 
телекомунікації» (далі -  Закон) визначено, що оператори телекомунікацій 
мають право на планування та розвиток власних мереж.

Згідно з підпунктом 9 пункту 39 Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.04.2012 № 295 (далі -  Правила) оператори, провайдери 
телекомунікацій зобов’язані надавати послуги за встановленими значеннями 
показників якості відповідно до нормативних документів. у сфері 
телекомунікацій, договору, умов надання послуг з додержанням вимог цих 
Правил та інших актів законодавства.

Пунктом 85 Правил, визначено, що НКРЗІ розглядає відповідно до 
законодавства звернення споживачів щодо надання та отримання послуг, 
отримує з цією метою від операторів, провайдерів необхідні документи та 
інформацію і вживає у межах повноважень заходів до захисту прав споживачів.

Відповідно до пункту 82 Правил, зокрема, споживач має право відповідно 
до законодавства подавати операторові, провайдерові звернення (заяви, скарги, 
пропозиції) щодо надання та отримання послуг. У зверненні споживача щодо 
ненадання чи неналежного надання послуг зазначаються дата, час, умови, за 
яких споживач намагався отримати послугу, результат її отримання, номер чи 
інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання або адреса пункту 
колективного користування чи таксофона, з якого замовлялася послуга, номер 
кінцевого обладнання або адреса пункту колективного користування, що 
викликався, тощо. Звернення можуть бути подані в усній формі, у тому числі з 
використанням телефону, а також шляхом надсилання електронного 
повідомлення (за наявності такої форми приймання звернень в оператора, 
провайдера).
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Для розгляду вашого звернення з урахуванням законодавства про 
телекомунікації та в межах повноважень НКРЗІ, до операторів телекомунікацій 
ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» було направлено 
відповідні запити.

Оператори телекомунікацій повідомили, що мобільний зв’язок, у силу 
природних умов поширення радіохвиль, може погіршуватися, перериватися 
або супроводжуватися перешкодами поблизу будинків через локальні 
особливості рельєфу і забудови, метеорологічних умов та з інших причин. Крім 
того, користувачам рухомого (мобільного) зв’язку слід пам’ятати те, що 
кінцеве обладнання, яке ними використовується, повинне бути сертифікованим 
та технічно справним. Також оператори телекомунікацій повідомили, що 
терміни вирішення питання покращення радіопокриття, пов’язаного з 
будівництвом базових станцій/введенням додаткового технічного обладнання, 
залежить від багатьох факторів (від часу, необхідного для придбання 
технічного обладнання, оформлення дозвільних документів тощо), а також 
потребують ретельного додаткового планування та залучення інвестицій у 
розвиток мережі.

ПрАТ «ВФ Україна» поінформувало, що базові станції, які обслуговують 
територію села Медвежа Дрогобицького району Львівської області, працюють 
в штатному режимі, якісні показники їх роботи залишаються незмінними і це 
дає можливість абонентам отримувати послуги рухомого (мобільного) зв’язку 
в повному обсязі, в тому числі послугу «Мобільний Інтернет» на базі 
технології 20. ПрАТ «ВФ Україна» повідомило, що враховуючи віддаленість 
села Медвежа Дрогобицького району Львівської області від діючих базових 
станцій, з метою забезпечення усіх абонентів зазначеного населеного пункту 
30/40 покриттям необхідно додатково встановити нову базову станцію. З 
огляду на ситуацію, яка склалася, питання щодо можливості будівництва нової 
базової станції стандарту 30/40 у селі Медвежа Дрогобицького району 
Львівської області буде розглянуто під час розробки планів розвитку мережі на 
майбутній період (ПрАТ «ВФ Україна» оформлена заявка № 20-00000407).

ТОВ «лайфселл» повідомило, що на території Дрогобицького району 
Львівської області розміщено достатню кількість базових станцій рухомого 
(мобільного) зв’язку. Найближча до села Медвежа базова станція знаходиться 
на відстані 4,5 км (с. Унятичі) та працює у штатному режимі. Однак через 
особливості рельєфу місцевості спостерігається недостатній рівень 
радіопокриття. Для забезпечення достатнього рівня покриття необхідно 
будівництво нової базової станції безпосередньо на території зазначеного 
населеного пункту. Таке технічне рішення буде розглядатися при плануванні 
заходів щодо розширення радіопокриття у майбутньому.

ПрАТ «Київстар» поінформувало, що наразі технічне обладнання, яке 
забезпечує надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку на територі 
населеного пункту Медвежа Дрогобицького району Львівської області, працю» 
у штатному режимі. ПрАТ «Київстар» зазначає, що врахує інформація: 
викладену у даному зверненні, під час відпрацювання подальших плані 
розвитку мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

Додатково зазначаємо, що в рамках виконання Указу Президента У країн 
від 08.07.2019 № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільног 
Інтернету» та у зв’язку з виконанням Плану заходів щодо створення уме 
розвитку мобільного широкосмугового доступу, затвердженої



розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1272-р, в НКРЗІ 
триває виконання заходів стосовно впровадження радіотехнології 
«Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ» (40) у визначених регіонах 
та смугах радіочастот.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 32 Закону 
споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг 
мають право на оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів 
телекомунікацій, зокрема, шляхом звернення до суду.

Член Національної комісії, 
що здійснює ДЄрЖс 
у сфері зв’язку та і
що здійснює державне регулювання^
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