
Ініціатива Європейського Союзу EU4Digital підтримує зусилля зі створення 
загального роумінгового простору між Східними країнами-партнерами до 
кінця 2020 - початку 2021 року, зміцнення незалежності національних 
регуляторів і розробки скоординованих стратегій з розподілу спектру 
частот.

Проєкт EU4Digital Broadband, що був реалізований Світовим банком, підтримував 
прискорений розвиток широкосмугового зв’язку в регіоні Східного партнерства 
шляхом розгортання національних стратегій широкосмугового зв’язку, відповідно 
до аналогічних стратегій ЄС.

Роумінг 

Розробка та впровадження єдиного 
підходу до ціноутворення в сфері 
роумінгу в регіоні.

Угода про регіональний роумінг 
очікується до кінця 2020 або на 
початку 2021 року ,  та набуде 
чинності з 1 січня 2022 року.

Очікується, що ціни на роумінг 
упадуть на 87% для клієнтів в 
шести країнах-партнерах.

Міністри ЄС та Східних країн-партнерів 
погодилися вивчити можливість 
спільного роумінгового простору 
д л я  Є С  т а  к р а ї н  С х і д н о г о 
партнерства.

Регулювання

Зміцнення організаційної та фінансової 
незалежності  національних 
регуляторів з питань електронних 
комунікацій.

Незалежні регулятори забезпечують 
б а л а н с  м і ж  к о н к у р е н ц і є ю , 
інвестиціями та споживчими 
інтересами, і водночас підтримують 
розвиток ринків, послуг та мереж 
зв’язку.

Мета ініціативи - мати незалежних 
регуляторів щонайменше у п’яти 
країнах-партнерах.

Спектр частот

 Підтримка скоординованого підходу до 
звільнення 700 МГц у шести Східних 
країнах-партнерах.

Регіональна угода про спектр, 
яка очікується до кінця 2020 або на 
початку 2021 року, забезпечить 
узгоджене використання ресурсів 
спектру  між країнами-партнерами та 
з ЄС.

Мета - звільнити діапазон 700 МГц із 
існуючих систем та розподілити його між 
міжнародними послугами мобільного 
зв’язку, зокрема 5G.

Правила Телекому

#EU4Digital



Кінець 2020 - початок 2021 року
Східні країни-партнери планують підписати УРР.

2023 - 2025 роки
Ціни на роумінг знижуються згідно із запланованим графіком. Очікується, що до кінця цього періоду 
вартість роумінгу для клієнтів знизиться на 87%.

1 січня 2026 рік
Очікується, що ціна на роумінг для клієнтів буде додатково знижена в результаті відображення нових 
тарифів ЄС на оптові ціни і встановлення роздрібних тарифів шляхом додавання розрахункових 
ефективних внутрішніх цін.

1 січня 2022 року
Угода набуває чинності, населення у Східних країнах-партнерах платитиме менше за послуги мобільного 
роумінгу в межах шести країн-партнерів.

Протягом  2021 року
Прийняття будь-яких правових поправок, необхідних для досягнення цілей та впровадження УРР.

Очікувані терміни Угоди про регіональний роумінг (УРР)

https://eufordigital.eu/uk/thematic-area/telecom-rules/

Реалізуючи цю мету в галузі Правил Телекому, підтримка 
ЄС принесе очевидну користь громадянам і підприємствам 

в регіоні Східного партнерства у вигляді нижчих витрат 
на роумінг, суворішого регулювання, що призведе до 
посилення конкуренції та інвестицій, а також захисту 
права споживачів і перспективи нових можливостей 

бездротового широкосмугового зв’язку та 5G.

Для шести Східних країн-
партнерів загальний 
позитивний вплив 

роумінгової угоди оцінюється в  

4.6 млн. євро. 

Наприкінці перехідного 
періоду (у 2026 р.) очікується, 

що роздрібні ціни для споживачів 
роумінгових послуг у регіоні 

знизяться на 87%.  


