
АНАЛІЗ 
збитків споживачів і операторів 

в результаті викрадень та пошкоджень 
елементів телеком-мереж 

та шляхи виправення ситуації 

            Голова Правління Інтернет Асоціації України 
Олександр Федієнко



В ході опитування членів ІнАУ отримана інформація про крадіжки 
обладнання та крадіжки/пошкодження оптичного і мідного кабелю за 
період 2016-2017 від 18 операторів телекомунікацій , які представляють 
різні регіони України:

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

№ Назва оператора Регіон
1 ТОВ «Альфа Груп» м. Чернівці
2 ТОВ «Андернет» м.Київ
3 ТОВ «БіЛінк» м.Київ
4 ТОВ «Бравопорт» м.Бровари Київської обл.
5 ТОВ «Гіптел» м.Нікополь Дніпропетровської обл.
6 ФОП Грушко О.М. Харківська обл.
7 ТОВ «Датанет» м.Київ
8 ТОВ «Дельта» м.Курахово Донецької обл
9 ФОП Жарко А.І. м.Бакалея Харківської обл.
10 ТОВ «ІксНет» м.Бердичів Житомирської обл.
11 ТОВ «Локалнет» м.Київ
12 ТОВ «Навігатор-Онлайн» м.Київ
13 ЧАО «Фарлеп–Инвест» Україна
14 ТОВ «Неоком» м.Чернігів
15 МП «ПРОКК» м.Мукачеве Закарпатської обл.
16 ТОВ «Павутина.НЕТ» м.Київ
17 ТОВ «Скайлінк» м.Кропивницький
18 ТОВ «ТРК «Кабельне телебачення» м.Дніпро



ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

Без «Фарлеп-Інвест», протягом 2016-2017 рр:
• Середня кількість випадків на 1 оператора: викрадень 7, пошкоджень – 8
• Середні прямі збитки одного оператора: від викрадень 75 тис грн, від пошкоджень: 22 тис 

грн. (без урахування непрямих збитків) 

Кількість випадків (для 18 операторів, вкл. "Фарлеп-Інвест") 
Сума прямих збитків, грн (для 17 операторів, без "Фарлеп-Інвест")



ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ 

Непрямі збитки 18 ператорів від викрадень і пошкоджень перевищили 90 млн грн. 

Середнє співвідношення прямих та непрямих збітків

Загальні втрати 18 операторів



СТАТИТИКА ЗВЕРНЕНЬ ДО ПОЛІЦІЇ

Відсоток звернень до поліції

Звернення до поліції відбувається лише приблизно у чверті випадків, переважно при значних 
сумах прямих втрат, які перевищують 5 тис грн.

Середні прямі збитки за 1 випадок, грн



ПІДСУМКИ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПОЛІЦІЇ

Єдиний зафіксований у опитаних операторів позитивний результат всіх звернень: рішення 
суду  1000 грн. штрафу і 1 рік умовно до порушника, якого затримав сам оператор (ТОВ 
«Бравопорт»).  Дані – без урахування судових рішень за зверненнями «Фарлеп Інвест»

Підсумки звернень до поліції (для 17 операторів, без "Фарлеп-Інвест")



РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

Всі дані – без урахування «Фарлеп Інвест»

ЦЕРТР І ПІВНІЧ:
- Кількість 
зафіксованих ІнАУ 
випадків – 87
- Сума прямих 
збитків: 654 705 грн

ЗАХІД:
- Кількість 
зафіксованих ІнАУ 
випадків – 8
- Сума прямих 
збитків: 153 301 грн

СХІД:
- Кількість 
зафіксованих ІнАУ 
випадків – 39
- Сума прямих 
збитків: 215 374 грн



ІнАУ пропонує правовий та технічний механізм зменшення кількості 
пошкоджень і викрадень телекомунікаційного обладнання і кабелів

ПРОПОЗИЦІЇ

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ – на виконання Рекомендацій парламентських 
слухань 2016 р «Реформи галузі ІКТ та розвиток інформаційного простору», 
якими передбачено розробити та подати на розгляд Верховної Ради України 
зміни до ККУ щодо посилення відповідальності за умисне пошкодження 
кабельної, радіорелейної, повітряної ліній зв’язку, проводового мовлення або 
споруд чи обладнання, що входять до їх складу, яке спричинило тимчасове 
припинення зв’язку, підтримати законопроект «Про внесення змін та 
доповнень до деяких законодавчих актівУкраїни (щодо операцій з 
металобрухтом та посилення відповідальності за викрадення 
телекомунікаційного обладнання)» авторства О.Данченка, Р.Семенухи та 
ін., в якому враховані пропозиції ІнАУ від 25.04.2017. та звернутись до 
керівництва парламенту з проханням його термінового розгляду

ТЕХНІЧНИЙ МЕХАНІЗМ – на технічній базі ІнАУ створюється реєстр 
викраденого телекомунікаційного обладнання із зазначенням його 
серійних номерів з метою здійснення додаткового каналу взаємодії 
операторів телекомунікацій з національною поліцією та запобігання 
використанню викраденого обладнання іншими операторами. 



КОНТАКТИ

Інтернет Асоціація України

Тел./факс: (044) 278-29-25
E-mail: info@inau.org.ua  
Web: www.inau.ua

http://www.inau.org.ua/
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