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Результати Vodafone у 2021році: зростання користування дата-

сервісами та нові напрямки бізнесу 
 

Vodafone Україна, що входить до складу Neqsol Holding (Азербайджан), звітує про результати роботи у 

довоєнному 2021 році. 

 

За результатами 2021 року компанія збільшила ефективність бізнесу, поліпшила ключові фінансові та 

операційні показники. Дохід компанії перевищив 20 млрд грн. Компанія продемонструвала двоцифрове 

зростання, збільшивши дохід на 11%. Зростання показників OIBDA на 11%, до 10,95 млрд грн і стабільна маржа 

OIBDA з тенденцією до зростання – до 54,4% – свідчать про збільшення ефективності бізнесу. Чистий прибуток 

збільшився на 219% до 3,8 млрд грн, стрімка динаміка показника обумовлена збільшенням доходів від надання 

дата-послуг, а також укріпленням курсу гривні у 2021 році, що призвело до курсового прибутку по переоцінці 

заборгованості по євробондам. 

 

Абонентська база залишається стабільною, послугами Vodafone за результатами 2021 року користувались 

близько 19 млн клієнтів. В 2021 році продовжує зростати кількість контрактних підключень. 

 

Основними факторами зростання фінансових показників стало збільшення користування дата-послугами 

завдяки розширенню покриття, а також розвиток напрямку промислового використання IoT. 

 

Vodafone зберіг обсяг інвестицій в розвиток мережі на колишньому рівні. Компанія інвестувала 3,5 млрд грн у 

2021 році, збільшивши за рік національне покриття 4G до 84%, у першу чергу, в селах. Станом на початок року 

Vodafone Україна забезпечила також 4G покриття на 98% довжини чотирьох основних міжнародних автошляхів, 

та на рівні 80% – усі дороги міжнародного масштабу. Загалом інвестиції Vodafone у період активного будівництва 

мереж швидкісного інтернету в 2015 – 2021 роках перевищили 32,3 млрд грн. 

 

Основні події 4 кварталу 2021 року:  

 

 У 2021 році компанія започаткувала новий напрямок бізнесу – Private Networks – приватні закриті мережі 

для корпоративних клієнтів. 

 У листопаді 2021 року Vodafone запустив у експлуатацію першу мережу Private Networks e-LTE у рамках 

спільного з Ferrexpo проекту «Розумний кар’єр» на Полтавському ГЗК. Мережа дає можливість 

запровадження рішень з автоматизації виробництва, що зменшуватиме операційні витрати, 

забезпечить безпечне видобування й відсутність персоналу на небезпечних ділянках роботи. 

 

 Ще однією ініціативою у цьому напрямку стала Smart Factory 5G – розбудова приватної технологічної 

мережі (Private Network) зв’язку 5G, в яку будуть інтегровані мобільні пристрої, виробниче обладнання, 

різноманітні керуючі пристрої та системи віддаленого і автоматизованого управління. Vodafone Україна 

спільно з ДТЕК та Ericsson оголосили у жовтні про старт проєкту та протягом листопада-грудня провели 

серію тестувань роботи мережі. 

 

 У жовтні 2021 року запрацював 5G Lab – перший в Україні технологічний майданчик, який демонструє 

роботу 5G на мережі Vodafone. Тут розробники можуть протестувати інноваційні розробки, рішення, 

сервіси і пристрої. На майданчику також представлені кейси використання 5G, які успішно працюють за 

кордоном.  
 

 У грудні 2021 року Групу компаній Vodafone Україна визнано найбільш прозорою українською 

компанією. Такими є результати Індексу ESG прозорості українських компаній (ESG Transparency Index 
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2020). Щорічне оцінювання проводить Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Центр 

«Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» за підтримки Центру міжнародного приватного 

підприємництва (CIPE). 

 

--- 

 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь: 

Vodafone 

Пресслужба 

press@vodafone.ua 

 

Про Vodafone 

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний 

голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює 

в 21 країні та має партнерські угоди з операторами 52 країн. Станом на 31 грудня 2021 року Vodafone надає послуги понад 

300 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 28 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 22 мільйонам користувачів 

ТВ-послуг та об’єднує понад 142 мільйонів IoT пристроїв і платформ. Більш детальна інформація на сторінці: 

www.vodafone.com. 

 

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого 

зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного інтернету в 2015 – 2021 роках 

перевищили 32,3 млрд грн. 

Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство й розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей 

(IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами 

Vodafone користуються 19 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.  

 

Про NEQSOL Holding 

NEQSOL Holding – це диверсифікована група компаній, що працюють у різних галузях і країнах. Основні напрями діяльності: 

нафтогазова, телекомунікаційна, високотехнологічна і будівельна галузі. 

Група компаній працює у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Україні, Грузії, Казахстані, ОАЕ та інших країнах. 

Наприкінці 2020 року у зв'язку з планами щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні холдинг відкрив представництво в 

Україні. 

http://www.vodafone.com/

