
Петро Яцук: "Кожна людина зможе отримати інформацію і 
подати звісточку про себе" 

На телекомунікаційній карті України й досі є райони, до яких не дійшла 
телефонізація. Тисячі мешканців віддалених і важкодоступних регіонів не 
можуть отримати невідкладну медичну допомогу чи викликати 
пожежників. Годі вже й казати про високошвидкісний доступ до 
Інтернету - один із найважливіших показників якості життя в сучасному 
світі. 
Переламати ситуацію, залучити операторів зв'язку до розвитку 
непривабливих з точки зору бізнесу територій та забезпечити 
доступними послугами соціально не захищені категорії громадян 
покликані зміни до Закону "Про телекомунікації". Про законодавчу 
новацію - створення Фонду загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг - "Голосу України" розповідає Петро 
Яцук (на знімку), голова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації 
(НКРЗІ). 
 
- Петре Петровичу, як впровадження фонду має змінити доступ 
українців до мереж зв'язку? 
- Загальнодоступні телекомунікаційні послуги мають бути у кожному 
населеному пункті. А всі наші громадяни мають отримати рівні права на 
користування інформаційно-комунікаційними продуктами. Саме на це 
націлені законодавчі зміни. Адже нині на території України існують "білі 
плями", де немає навіть звичайного телефону. Чимало сіл вважаються 
умовно телефонізованими тільки тому, що там встановлено один 
таксофон або ж єдиний телефон у поштовому відділенні. Оператори 
зв'язку малоактивні на цих територіях, бо бізнес іде туди, де є хоч 
якийсь прибуток. А що ж робити людям, як їм викликати медиків чи 
пожежників? Як забезпечити школи, дитячі садки, лікарні дешевим і 
надійним зв'язком? У нас тисячі звернень - і персональних, і колективних 
- з проханням налагодити зв'язок. Позитивні відповіді на ці запити дасть 
фонд, який дозволить спрямувати доходи операторів на розвиток мереж 
доступних телекомунікаційних послуг за регульованими тарифами. 
Позитивні насамперед для жителів віддалених регіонів, соціально 
незахищених людей. 
 
- А хіба користування мобільним зв'язком не вирішує цих питань? 
- Деякі "експерти" полюбляють розповідати, чим мобільний зв'язок 
кращий за фіксований. Аж поки їх не запитаєш: "А хто забезпечить 
покриття мобільним зв'язком усієї території країни?" У нас діють три 
загальнонаціональні мережі, а стовідсоткового покриття немає! При 
цьому, за даними Українського державного центру радіочастот, сигнал 
мобільного зв'язку стійкий лише на 80 відсотках території. З мобільним 
Інтернетом справи ще гірші. Чинне законодавство визначило послугу, 
яка повинна бути доступною громадянам усюди - це підключення до 
мережі фіксованого зв'язку. Тому операторам, на мою думку, доцільніше 



спільними зусиллями відкрити універсальний доступ, щоб кожна людина 
могла отримати інформацію і подати звісточку про себе. 
 
- Така модель діє і за кордоном? 
- У багатьох країнах зобов'язання держави забезпечувати громадян 
універсальними послугами закріплені законодавчо. Наприклад, 
директиви Євросоюзу допускають фінансування таких фондів і з 
бюджету, і за рахунок додаткових зборів із провайдерів 
телекомунікаційних послуг. Вважаю, що наповнювати фонд коштами, 
забраними з соціальної сфери, є неприпустимим. Телекомунікаційна 
галузь демонструє стабільну прибутковість і здатна самостійно вирішити 
ці завдання. 
 
- В які суми це обійдеться операторам зв'язку? 
- Ми вважаємо, що ринок цілком здатний виділити 3,5 відсотка своїх 
доходів на розвиток інфраструктури, підвищення рівня життя громадян 
та їхньої безпеки. 
 
- Але деякі учасники ринку заявляють, що додаткове 
оподаткування загрожує втратами абонентів і взагалі може 
зруйнувати телекомунікаційний бізнес. 
- Ці заяви не витримують жодної критики. В 2013-му вартість послуг 
мобільного зв'язку зросла на 22,8 відсотка, але це не призвело ані до 
відтоку абонентів, ані до зменшення споживання послуг. Тобто 
телекомунікаційний ринок має достатній запас рентабельності. Зрештою, 
оператори матимуть можливість скористатися фондом. Практично гроші 
залишаться у галузі, а частина інвестиційних коштів із найбільш 
прибуткових сегментів ринку буде спрямована в нерентабельні. 
 
- А як позначиться діяльність фонду на розвитку 
телекомунікаційної галузі? 
- Коли ми створимо повсюдний доступ до мережі загального 
користування, абоненти зможуть отримати цілий спектр якісних 
телекомунікаційних послуг. І це не лише звичайний телефонний зв'язок. 
Ідеться і про вихід в Інтернет, і про передачу телевізійного контенту. 
Тому як інструмент фонд сприятиме збільшенню споживання послуг. Від 
цього виграють і споживачі, й самі учасники ринку. А від розвитку 
телекомунікаційної галузі багато в чому залежить і зростання 
національної економіки. 
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