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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИДІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ,  

ФОРМИ ОПИСУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 

Вид телекомунікаційних послуг Опис телекомунікаційних послуг 

Код 

виду 

послуги 

Назва виду 

телекомунікаційної 

послуги 

Опис виду телекомунікаційної 

послуги 

Територія, на 

якій здійснюється 

діяльність у сфері 

телекомунікацій 

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. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі дозволу 

на використання номерного 

ресурсу. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

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. 

 

перший-третій 

рівень опису 

території 



Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі дозволу 

на використання номерного 

ресурсу. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

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. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі дозволу 

на використання номерного 

ресурсу. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

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 

мережі загального користування 

мають вільний доступ і яка 

надається за кодами послуг 800 

«виклик за рахунок абонента, 

якого викликають» та 900 «з 

розподілом прибутків». 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі дозволу 

на використання номерного 

ресурсу. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

перший рівень 

опису території 

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 

перший-третій 

рівень опису 

території 



номера або мережевого 

ідентифікатора споживача. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі дозволу 

на використання номерного 

ресурсу та ліцензії  

на користування радіочастотним 

ресурсом України. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

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. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі ліцензії 

на користування радіочастотним 

ресурсом України. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

перший-третій 

рівень опису 

території 

ІA01 Надання послуг 

проводового 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 підключення до 

проводової мережі за допомогою 

мідного або коаксіального 

кабелю, оптоволоконного 

підключення. 

 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

 

 



Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

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. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі ліцензії 

на користування радіочастотним 

ресурсом України. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

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. 

 

Надання послуг оператором 

здійснюється на підставі ліцензії 

на користування радіочастотним 

ресурсом України. 

Надання послуг провайдером 

здійснюється на підставі  

договору, укладеного з 

оператором. 

перший рівень 

опису території 



Надання послуг здійснюється за 

допомогою систем 

супутникового зв’язку, 

доступних на території України. 

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. 

 

Надання послуг оператором 

потребує отримання ліцензії на 

користування радіочастотним 

ресурсом України. 

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. 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

NА02 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; 

технічного нагляду 

постачальником ККЕ; 

бронювання місця в ККЕ; 

надання місця в каналі ККЕ; 

використання ККЕ 

перший-четвертий 

рівень опису 

території 

 

 

 



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. 

 

Надання послуг оператором 

може потребувати отримання 

дозволу на використання 

номерного ресурсу, 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. 

 

Надання послуг оператором 

може потребувати отримання 

ліцензії на користування 

радіочастотним ресурсом 

України. 

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 

 


