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ФРІНЕТ – 10 РОКІВ УСПІХУ! 

Київ 

17 травня 2018 р. 



ФРІНЕТ – 10 років успіху! 

У 2008 році на території 

міста Києва розпочато розвиток 

ТОВ "ФРІНЕТ" та зареєстровано 

торгову марку "Оз". Завдяки 

стрімкому розвитку, Компанія 

протягом довгого часу є лідером 

ринку та однією з найбільших 

телекомунікаційних компаній 

України, що надає послуги 

фіксованого широкосмугового 

доступу до мережі Інтернет. 

FREENET 



Ринок фіксованого 

широкосмугового доступу (ШСД) 

до мережі Інтернет в Україні 

та його місце у світі 



*  За результатами дослідження Британської консалтингової фірми BDRC Continental спільно з провайдером 

Cable.co.uk  
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Середньомісячна вартість послуг фіксованого ШСД 

до мережі Інтернет у світі* в 2017р. (в міс. дол. США) 

Вартість послуг фіксованого ШСД до мережі Інтернет в Україні - 

одна з найнижчих у світі 

  



*  Джерело: The State Of Broadband 2017: Broadband Catalyzing Sustainable Development 

 

Україна має величезний потенціал фіксованого ШСД до мережі Інтернет, 

оскільки проникнення на кожні100 осіб одне з найменших у Європі 

  

Кількість абонентів фіксованого ШСД до мережі 

Інтернет на 100 осіб*  2017 р. 



*  За підрахунками Better Regulation Delivery Office (BRDO) та вільних джерел Інтернету  
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Кількість Інтернет - операторів в Україні зависока. Міжнародний досвід 

свідчить, що у найближчі роки український ринок фіксованого ШСД до 

мережі Інтернет чекає консолідація та поглинання компаній 

  

Кількість операторів фіксованого ШСД до мережі 

Інтернет у деяких країнах світу 
 



Показники ринку ШСД 

до мережі Інтернет 

в Україні 



4,9 5,5 6,5 6 7,3 8,4 7,6 8,7 

35,6 
37,4 

2016 2017 

*  За даними Державної служби статистики України  

Поштові та кур’єрські послуги 

Інші телекомуникаційні послуги 

Телефонний фіксований зв’язок 

Рухомий (мобільний) зв’язок 

Послуги фіксованого доступу 

до Інтернет 

Загальний обсяг доходу від  надання різних видів послуг 

зв'язку* в 2017 р. - 66 млрд. грн.  

  

Динаміка доходів від надання різних видів послуг 

зв'язку* в Україні за 2016-2017 рр., млрд. грн. (з ПДВ)  



Темпи росту доходів від надання різних видів послуг 

зв'язку* України  в 2017 р. у порівнянні з 2016 р. 

7% 

11% 

15% 

Темпи росту доходів в порівнянні з 2016 р. 

*  За даними Державної служби статистики України  

Загальний темп росту Рухомий (мобільний) зв’язок Послуги фіксованого доступу 

до Інтернету 

Ринок фіксованого ШСД до мережі Інтернет в Україниі показує  стабільне 

зростання, а темпи росту доходів  швидші порівняно з іншими послугами зв'язку   

  



                                                           

Крадіжки обладнання  

та пошкодження мереж 

Підпали колодязів зв'язку Бездіяльність 

правоохоронних органів 

Не працює законодавство  

щодо доступу до інфраструктури 

Корупція Значна частина ринку  

знаходиться в тіні 

Ринок недостатньо  

адмініструється 

  

Основні проблеми, що потребують вирішення 



ФРІНЕТ сьогодні 



10 років успішної роботи ФРІНЕТ! 

175 населених 

пунктів 

17 офісів 137 тис. 

Мережа покриття 
Філії та центри 

обслуговування 
Абоненти 

  



Цілодобова технічна 

підтримка абонентів 

Сучасний Data Center Швидкість доступу до 

кінцевого споживача 

 1 Гбіт/с та вище 

Цілодобовий 

моніторинг мережі 

18 ядер 170 вузлів агрегації Понад10 тис. 

комутаторів 

Система збереження 

даних на базі серверних 

платформ Cisco 

Протяжність 

ВОЛЗ 3 045 км 

  

Сучасна мережа побудована на обладнанні 

від провідних світових виробників  



  

 

                             

                               

  

Доходи ФРІНЕТ щорічно  збільшуються більш ніж на  22% 

  

  Доходи ФРІНЕТ (млн.грн.) 



  

 

                             

                               

                   

*  За даними Державної служби статистики України  

  

Порівняння темпів росту доходів ринку фіксованого проводового 

ШСД до мережі Інтернет в Україні та ФРIНЕТ у 2017 р. 

Дохід ТОВ «ФРІНЕТ» у 2017 р. 

збільшився на 33,8 млн. грн. 

 тобто на 23,6% 

Дохід ринку у 2017 р. Збільшився 

на 774 млн. грн., тобто на 12% 

Приріст доходів ТОВ «ФРІНЕТ» за 

2017 р. (млн. грн.) 

Приріст доходів фіксованого проводового 

ШСД України* за 2017 р. (млн. грн.) 

Доходи ФРІНЕТ зростають у 2 рази швидше ніж доходи ринку 

фіксованого проводового ШСД до мережі Інтернет в Україні 

144,39 

178,19 
6 050 

6 824 



178,19 
2,6% 

6 824 

  

                             

                               

                   

  

Доля доходів ТОВ «ФРІНЕТ» в загальному об’ємі доходів від 

надання фіксованого проводового ШСД до мережі Інтернет  

в Україні за 2017 р. 

Дані Державної служби статистики України * 

Доходи ТОВ «ФРІНЕТ» 

за 2017 р. (млн. грн.) 

Доходи ринку ШСД України* 

за 2017 р. (млн. грн.) 



  

 

                             

                               

                   

  

Абонентська база ФРІНЕТ (тис.абон.) 

Абонентська база ФРІНЕТ щорічно  збільшується  більш ніж  на 11%  



  

 

                             

                               

                   

*  За даними Державної служби статистики України  

  

Порівняння темпів приросту абонентської бази ФРІНЕТ 

та ринку фіксованого ШСД України                                              

     Абонентська база ТОВ "ФРІНЕТ" зростає у 5,5 разів швидше ринку  

фіксованого ШСД до мережі Інтернет в Україні  

Абонентська база фіксованого ШСД 

України у 2017 р. зросла на 103,6 тис. 

абонентів, тобто на 2% 

Абонентська база ТОВ «ФРІНЕТ» 

у 2017 р. зросла на 13 тис. 

абонентів, тобто на 11% 

Приріст абонентської бази 

ТОВ «ФРІНЕТ» у 2017 р. 

(тис. абонентів) 

Приріст абонентської бази ринку 

фіксованого ШСД України*  

за 2017 р. (тис. абонентів) 



134,4 
2,6% 

5 116,8 

  

 

                             

                               

                   

  

  

Абоненти ТОВ «ФРІНЕТ» в загальному об’ємі абонентської 

бази фіксованого ШСД до мережі Інтернет в Україні за 2017 р. 

*   Дані Державної служби статистики України 

Абоненти ТОВ «ФРІНЕТ» 

за 2017 р. (тисяч) 

Абоненти ринку фіксованого 

ШСД України за 2017 р. (тисяч)* 



  

 

                             

                               

                   

  

 Показник EBITDA ФРІНЕТ (млн.грн.) 

     Показник EBITDA з 2012р. виріс майже у 3 рази, а середнє значення 

рентабельності  по  EBITDA  протягом останнього  року становить 50 % 



Карта покриття ФРІНЕТ 

 

 

 

  



  

Філії та центри обслуговування абонентів (ЦОА) 



          

 

   
                                                           

 

 

 

 

 
Надання якісних 

телекомунікаційних 

послуг  
Розбудова сучасної 

телекомунікаційної 

інфраструктури України  

  

Зростання покриття 

мережі – створення 

робочих місць 

Активна участь 

у подоланні цифрового 

розриву між міським та 

сільським населенням 

країни 

Місія Компанії 



                                                             

В планах Компанії - протягом 2018 року значно 

збільшити темпи будівництва волоконно – 

оптичних ліній зв'язку на базі існуючої мережі та 

в нових населених пунктах; модернізація і 

оновлення обладнання; надання сучасних та 

інноваційних додаткових послуг, що дозволить і 

надалі нарощувати абонентську базу та валові 

доходи 
 
             
 

Плани Компанії 



Переваги ФРІНЕТ 



  

Прозорість ведення бізнесу  

Філії та центри 

обслуговування абонентів 

безпосередньо підпорядковані 

Головному офісу  

(є безбалансовими)  

         

Фінансова звітність ТОВ «ФРІНЕТ» 

за міжнародними та державними 

стандартами протягом трьох років 

підтверджена висновками 

аудиторської компанії BDO LLC, 

яка входить до п’ятірки провідних 

аудиторських компаній світу  
 

Одна юридична особа 

і єдиний розрахунковий 

рахунок  

Компанія інвестує 

у розвиток власні 

кошти, без залучення 

кредиторів та не має 

довгострокових 

зобов'язань 

 



                                                           

Взаємодія з провідними зарубіжними компаніям 

  

Google та Facebook  надали свої кеш сервери, які встановлені 

на основних технічних майданчиках Компанії. Завдяки цьому 

швидкість роботи з сервісами значно зросла 

             



          

 

 

  

                                                           

             

ФРІНЕТ позиціонує себе на ринку 

як якісний та надійний Інтернет-

оператор, тому вимірювання 

показників якості проводяться 

щорічно та підтверджуються 

Українським державним центром 

радіочастот 

  

ФРІНЕТ – якісний Інтернет-оператор 



          

 

 

  

                                                           

             

          

Мобільний додаток 

«МІЙ ФРІНЕТ» 
Онлайн – помічник 

на сайті 

Боти - помічники в 

месенджерах  

  

ФРІНЕТ – завжди поруч! 

Постійне впровадження нових сервісів 

Соціальні мережі 



Соціальна 

відповідальність 



                                                             

Надання безкоштовного доступу до мережі Інтернет  

соціальним об’єктам 

Поліклініки та 

лікарні 

Школи 

Дитячі садки 



                                                             

Надання пільгових умов на доступ до мережі Інтернет  

соціально не захищеним верствам населення 

Багатодітні 

сім'ї 

Пенсіонери Громадяни 

з обмеженими 

можливостями  

Ветерани АТО  



          

 

 

  

                                                           

FREENET 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


