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ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

 
Подається з метою: 
(зазначити необхідне) 

 - набуття права на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до частини першої 

статті 42 Закону; 

 - виправлення виявленої суб’єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні; 

 - зміна відомостей, зазначених у поданому Повідомленні. 

 

1. Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи – підприємця1  

 

2. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або 

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в 

паспорті) - для фізичних осіб - підприємців  

 

3. Місцезнаходження - для юридичної особи 

або місце проживання - для фізичної особи – 

підприємця1 

 

4. Адреса для листування  

5. Контактні дані:  

5.1. номер телефону:  

5.2. номер факсу (за наявності):  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сфері зв'язку та інформатизації 

___.____.2019 № ____ 
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5.3. електронна адреса:  

5.4. адреса офіційної сторінки в мережі 

Інтернеті (за наявності): 

 

6. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

керівника1 

 

7.  Вид та опис телекомунікаційних послуг, інформація про отримані ліцензії, 

дозволи, територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій2 

Вид телекомунікаційних послуг Опис телекомунікаційних послуг 

Код 

виду 

послуги 

Назва виду 

телекомунікаційної 

послуги 

Опис виду телекомунікаційної 

послуги 

Територія, на якій 

здійснюється 

діяльність у сфері 

телекомунікацій3 

 FC01 Надання послуг фіксованого 

місцевого телефонного 

зв’язку 

Послуги телефонії будь-якому 

абоненту телекомунікаційної 

мережі загального користування 

(ТМЗК), яка забезпечує йому 

зв’язок з абонентами 

телекомунікаційних мереж однієї 

і тієї ж зони нумерації та, в тому 

числі, отримання 

загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг. 

 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу (для 

операторів) 

 - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-третій 

рівень опису 

території 

 FC02 Надання послуг фіксованого 

міжміського телефонного 

зв’язку 

Послуги телефонії будь-якому 

абоненту ТМЗК, яка забезпечує 

йому зв’язок з абонентами 

телекомунікаційних мереж 

різних зон нумерації. 

 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу (для 

операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-третій 

рівень опису 

території 

 FC03 Надання послуг фіксованого 

міжнародного телефонного 

зв’язку 

Послуги телефонії будь-якому 

абоненту ТМЗК, яка забезпечує 

йому зв’язок з абонентами 

телекомунікаційних мереж 

різних країн. 

 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу (для 

операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший рівень 

опису території 

 FC04 Надання глобальних 

телекомунікаційних послуг  

(800, 900) 

Послуги телефонного зв’язку 

широкого вжитку в мережах 

різних операторів і провайдерів, 

до яких всі абоненти телефонної 

перший рівень 

опису території 
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мережі загального користування 

мають вільний доступ і яка 

надається за кодами послуг 800 

«виклик за рахунок абонента, 

якого викликають» та 900 «з 

розподілом прибутків». 

 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу (для 

операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

 МC01 Надання голосових послуг у 

мережі рухомого 

(мобільного) зв’язку 

Послуги обміну інформацією 

голосом у реальному часі з 

використанням мережі рухомого 

(мобільного) зв’язку, під час 

отримання яких кінцеве 

обладнання абонента може 

вільно переміщатися в межах 

мережі оператора або його 

роумінг-партнера із збереженням 

абонентського номера або 

мережевого ідентифікатора 

споживача. 

 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу (для 

операторів) 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України (для операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-третій 

рівень опису 

території 

 МC02 Надання послуг доступу до 

Інтернету та передачі даних 

в мережі рухомого 

(мобільного) зв’язку 

Послуги, які забезпечують 

доступ будь-якому користувачу 

до інформаційних ресурсів, 

розміщених у всесвітній мережі 

Інтернет, передавання інформації 

у вигляді даних з використанням 
мережі рухомого (мобільного) 

зв’язку, під час отримання яких 

кінцеве обладнання абонента 

може вільно переміщатися в 

межах мережі оператора або його 

роумінг-партнера із збереженням 

абонентського номера або 

мережевого ідентифікатора 

споживача. 

 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України (для операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-третій 

рівень опису 

території 

 ІA01 Надання послуг проводового 

доступу до Інтернету 

Послуги, які забезпечують 

доступ будь-якому користувачу 

перший-четвертий 

рівень опису 
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споживачам до інформаційних ресурсів, 

розміщених у всесвітній мережі 

Інтернет,  

Забезпечення можливості 

з’єднання кінцевого обладнання 

споживача з Інтернетом з 

використанням підключення до 

проводової мережі за допомогою 

мідного або коаксіального 

кабелю, оптоволоконного 

підключення. 

 

 xDSL 

 FTTx 

 DOCSIS 

 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

території 

 IA02 Надання послуг 

безпроводового доступу до 

Інтернету споживачам     

Послуги, які забезпечують 

доступ будь-якому користувачу 

до інформаційних ресурсів, 

розміщених у всесвітній мережі 

Інтернет,  

Забезпечення можливості 

з’єднання кінцевого обладнання 

споживача з Інтернетом з 

використанням безпроводового 

доступу за радіотехнологіями, 

дозволеними Планом 

використання радіочастотного 

ресурсу України. 

 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України (для операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

 IA03 Надання послуг доступу до 

Інтернету операторам, 

провайдерам 

телекомунікацій,  

в т.ч. ІР-транзит     

Надання послуг доступу до 

Інтернету, в т.ч. ІР-транзит,    

операторам,  провайдерам 

телекомунікацій для надання 

послуг власним споживачам або 

іншим операторам, провайдерам. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі 

договору, укладеного з іншим 

оператором, провайдером. 

перший рівень 

опису території 

 SC01 Надання послуг 

супутникового зв’язку 

Послуги рухомого або 

фіксованого зв’язку із 

використанням радіотехнологій, 

що базуються на використанні 

штучних супутників Землі. 

 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України (для операторів) 

  - укладено договір з 

перший рівень 

опису території 
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оператором (для провайдерів) 

 

Система супутникового зв’язку: 

 Iridium 

 Globalstar 

 Inmarsat 

 Thuraya 

 Intelsat 

 Eutelsat 

Інша _______ 

 MO01 Надання послуг рухомого 

зв’язку: 

ультракороткохвильового, 

транкінгового 

Послуги із застосуванням 

радіотехнологій 

ультракороткохвильового або 

транкінгового зв’язку, під час 

отримання яких кінцеве 

обладнання хоча б одного із 

споживачів може вільно 

переміщатися в межах 

телекомунікаційної мережі 

оператора із збереженням 

абонентського номера або 

мережевого ідентифікатора 

споживача. 

 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України (для операторів) 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

 NA01 Надання послуг доступу до 

інфраструктури 

телекомунікаційних мереж, у 

тому числі каналів кабельної 

каналізації електрозв’язку, 

ліній зв’язку (в т.ч. 

волоконно-оптичних), 

елементів інфраструктури 

Послуги забезпечення спільного 

користування 

інфраструктурою/елементами 

інфраструктури, 

надання/отримання в 

користування інфраструктури 

(пасивної та/або активної) 

телекомунікаційних мереж. 

 

Послуги надаються операторами 

телекомунікацій 

 

 кабельна каналізація 

 волоконно-оптичні лінії 

зв’язку 

 елементи активної 

інфраструктури 

 елементи пасивної 

інфраструктури 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

NA02 Надання в користування 

кабельної каналізації 

електрозв’язку 

Забезпечення можливості 

прокладання кабелів 

електрозв’язку в каналах ККЕ 

шляхом виконання комплексу 

організаційно-технічних заходів з 

метою взаємоз’єднання 

телекомунікаційних мереж для 

власних потреб та/або надання 

телекомунікаційних послуг, що 

включає надання замовнику 

послуг з: 

розробки та видачі ТУ; 

погодження робочого проекту; 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 
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технічного нагляду 

постачальником ККЕ; 

бронювання місця в ККЕ; 

надання місця в каналі ККЕ; 

використання ККЕ 

Послуги надаються операторами 

телекомунікацій. 

 CA01 Надання в користування 

каналів електрозв’язку (у 

тому числі каналів передачі 

даних) іншим операторам, 

провайдерам 

телекомунікацій 

Послуги забезпечення надання в 

користування каналів 

електрозв’язку, організованих за 

будь-якою технологією. 

 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України 

перший рівень 

опису території 

 BS01 Надання послуг ретрансляції 

в телекомунікаційних 

мережах для потреб 

телебачення та 

радіомовлення     

Послуги із розповсюдження 

програм, пакетів програм, 

передач з використанням 

технічних засобів 

телекомунікацій для потреб 

телерадіоорганізацій. 

 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України 

 проводова мережа 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-третій 

рівень опису 

території 

 SO01 Надання послуг технічного 

обслуговування і 

експлуатації 

телекомунікаційних мереж 

Послуги з підтримки у 

працездатному стані обладнання 

телекомунікаційних мереж в 

процесі його експлуатації, при 

якому воно здатне виконувати 

задані функції, зберігаючи задані 

значення параметрів в межах, які 

встановлені в нормативно-

технічній документації; 

експлуатація телекомунікаційних 

мереж. 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

 OS01 Надання інших послуг __________ опис послуги у 

довільній формі 

__________ номер та дата 

дозволу на використання 

номерного ресурсу (для 

операторів) 

__________ номер та дата 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України (для операторів) 

  - укладено договір з 

оператором (для провайдерів) 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 
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 Засвідчую достовірність та повноту зазначених у цьому Повідомленні 

відомостей та інформації. 

 

Зобов’язуюся виконувати передбачені законом, Правилами здійснення 

діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами 

у сфері телекомунікацій обов’язки: 

  оператора телекомунікацій,  

 

  провайдера телекомунікацій. 

 

 

Я,____________________________________, даю згоду НКРЗІ на обробку 

моїх персональних даних при включенні до 
           ( прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) 

реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 
 

___________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

 _____________________________________ 

(підпис керівника або особа, яка може 

вчиняти дії від імені суб’єкта 

господарювання, або особисто фізичної 

особи - підприємця)  

 « _____»       20  року 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензування                                                  Ірина ЧЕРНЯВСЬКА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 У разі подання Повідомлення через Інформаційно-аналітичну систему (далі - ІАС) Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) наведена в 

Повідомленні інформація щодо пунктів 1, 3 (для юридичних осіб) та 6 частини другої статті 42 Закону 

України «Про телекомунікації» автоматично перевіряється на відповідність відомостям з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 
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2 У разі подання Повідомлення через ІАС НКРЗІ передбачена можливість автоматичного підбору  

необхідних видів телекомунікаційних послуг, території, на якій здійснюється діяльність у сфері 

телекомунікацій, тощо згідно з Орієнтовним переліком видів телекомунікаційних послуг, форми опису 

телекомунікаційних послуг (далі – Орієнтовний перелік). 
3   Заповнюється згідно з Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою 

України (КОАТУУ), розміщеному на офіційній сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних в 

мережі Інтернет (https://data.gov.ua). 

Рівень опису території визначається згідно з Орієнтовним переліком, при цьому оператор, провайдер 

самостійно визначає свій рівень опису території надання послуги у межах, визначених у відповідній графі 

Орієнтовного переліку, керуючись наступним:                                                                                                                                                                                                                                        

- оператори, провайдери, що здійснюють діяльність на всій території України, на всій території регіону або 

більше ніж у 50% населених пунктів регіону надають інформацію відповідно до першого рівня опису 

території;                                                                                                                                                                                                          

- оператори, провайдери, що здійснюють діяльність менше ніж у 50% населених пунктів регіону або у 

конкретному населеному пункті, надають інформацію відповідно до другого, третього або четвертого рівня 

опису території в залежності від рівня, до якого належить цей населений пункт/пункти. 

Перший рівень опису території містить: області, міста, що мають спеціальний статус, який визначається 

законами України (м. Київ, м. Севастополь), АР Крим; 

Другий рівень опису території містить: міста обласного підпорядкування; 

Третій рівень опису території містить: міста та селища міського типу районного підпорядкування; 

Четвертий рівень опису території містить: села, селища.  

 

 


