
№ 
з/п

Найменування показника (параметра) якості електронних 
комунікаційних послуг, що оприлюднюється постачальником

Одиниця 
виміру

Досягнутий рівень  за 
звітний рік

Нормований 
рівень

Назва окремого структурного підрозділу 
оператора та/або акредитованого       
органу з оцінки відповідності (ООВ)

1 Послуги голосової електронної комунікації у фіксованому 
місці (фіксованого телефонного зв'язку)

1.1 Час усунення  80% пошкоджень (середній час усунення 1 
пошкодження) доба 7,95 не встановлено

Служба моніторингу мережі, група аналізу та 
статистики

1.2 Відсоток рахунків, щодо яких надійшли звернення щодо їх 
некоректності (неправильності) %

0,171 1,0
Відділ взаємодії з державними установами та 
роботи із зверненнями споживачів

1.3 Відсоток неуспішних викликів % 9,58 10,0
Служба моніторингу мережі, група аналізу та 
статистики

2 Послуги доступу до мережі Інтернет

2.1 Відсоток рахунків, щодо яких надійшли звернення щодо їх 
некоректності (неправильності) %

0,323 1,0
Відділ взаємодії з державними установами та 
роботи із зверненнями споживачів

2.2 Час затримки даних мс 5,89 не встановлено

2.3 Тремтіння сигналу (джиттер) мс 1,03 не встановлено

2.4  Відсоток втрачених (недоставлених) пакетів даних % 1,69 не встановлено

https://ukrtelecom.ua/reference/

Служба моніторингу мережі, група аналізу та 
статистики

Інформація про якість електронних комунікаційних послуг 

постачальника  електронних  комунікаційних послуг  АТ "Укртелеком" 

за 2022 рік

АТ «Укртелеком», як постачальник  електронних комунікаційних послуг до прийняття регуляторним органом в установленому порядку рішення щодо визначення переліку інформації про якість 
електронних комунікаційних послуг, що підлягає оприлюдненню постачальниками цих послуг, форми і способу її оприлюднення, оприлюднює у 2023 році на власному веб-сайті наявну інформацію про 
якість електронних комунікаційних послуг відповідно до параметрів, із  зазначених у частині 4 статті 111 Закону України «Про електронні комунікації».

Інформація стосовно інших параметрів якості електронних комунікаційних послуг зазначених у частині 4 статті 111 Закону України «Про електронні комунікації» за 2022 рік не встановлена через відсутність  
 у звітному періоді визначених регуляторним органом, відповідно до національних і міжнародних стандартів та рекомендацій, методів та методик вимірювання параметрів якості, розрахунку показників 
якості електронних комунікаційних послуг, їх оцінки та порівняння.

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг:



https://ukrtelecom.ua/internet/docs/

      Виконавець Чепіль Руслан Анатолійович

      адреса електронної пошти:
      телефон: 

Інформація щодо оприлюднення умов договору про надання 
телекомунікаційних послуг, у тому числі умов публічного договору, стосовно 
швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету 
(адреса веб-сторінки):                                 

rchepil@ukrtelecom.ua

091 114 01 22

      Керівник   ______________________________________   


	Звіт

