
Доступ до інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики

для потреб телекомунікацій



Етапи підготовки проекту Закону

1. Наказом Голови НКРЗІ від 11.09.2014 створено міжвідомчу РГ для підготовки
проекту Закону, до складу якої увійшли представники зацікавлених
держорганів, громадськості та суб’єктів ринку телекомунікацій.  

2. В жовтні-листопаді 2014 року проведено три засідання МРГ за
результатами яких розроблено проект зазначеного Закону.

3. Проект Закону прийнятий за основу рішенням НКРЗІ від 30.12.14 № 854 та
оприлюднений для громадського обговорення.

4. Протягом 2015 року проведено три засідання Робочої групи. На останній
(02.07.2015) підведені підсумки громадського обговорення.

5. Наразі готується проект рішення НКРЗІ про схвалення законопроекту.

Всього проведено 6 засідань Робочої групи.
За час громадського обговорення надійшло 232 пропозиції та зауваження, з
яких враховано – 58, частково – 28, аргументовано відхилено – 146.



Чому виникла необхідність розробки проекту Закону?

1. Виникла реальна, нагальна необхідність у використанні елементів
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для
потреб телекомунікацій. Тільки відкритий та прозорий доступ та
використання цієї інфраструктури може надати імпульс для подальшого
розвитку телекомунікаційних мереж.

2. Формування єдиних підходів до процедур отримання дозволу на
проведення відповідних робіт оператором, укладання договорів і
встановлення прозорих тарифів за користування інфраструктурою
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

3. Вирішення зазначених питань веде до втручання в право власності
власника інфраструктури, а право власності може бути обмежено або
зупинено або власник може бути зобов’язаний допустити до користування
його майном іншими особами у випадках та порядку, встановленими
лише законом.



Цей Закон встановлює правові засади доступу до
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, 
електроенергетики та особливості її використання з метою розвитку
телекомунікаційних мереж загального користування, задоволення
потреб споживачів телекомунікаційних послуг та розвитку
інформаційного суспільства в Україні.

Закон визначає повноваження державних органів, органів
місцевого самоврядування, права та обов’язки операторів, 
провайдерів телекомунікацій, а також інших фізичних, або
юридичних осіб, у власності (володінні) яких перебуває
інфраструктура об’єктів будівництва, транспорту, 
електроенергетики щодо створення сприятливих умов її
використання для потреб телекомунікацій.



Структура проекту Закону

Глава І Загальні положення

Глава ІІ Повноваження державних органів та органів місцевого
самоврядування щодо доступу до інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту та електроенергетики

Глава ІІІ Права та обов’язки власників та замовників при доступі до
інфраструктури об’єктів

Глава ІV Порядок взаємодії власників (володільців) та замовників
при доступі до елементів інфраструктури об'єктів

Глава V Використання інфраструктури об’єктів для розвитку
телекомунікаційних мереж

Глава VІ Прикінцеві положення



Проектом Закону України
“Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики для розвитку
телекомунікаційних мереж”

планується

1. Встановити повноваження державних органів та органів місцевого
самоврядування щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, 
транспорту та електроенергетики.

2. Визначити права та обов’язки власників (володільців) та замовників при
доступі до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту та
електроенергетики та порядок відносин між ними.

3. Встановити розмір оплати за доступ до інфраструктури на підставі єдиних
методик, розроблених та затверджених відповідними центральними
органами виконавчої влади.

4. Врегулювати питання використання інфраструктури об’єктів будівництва, 
транспорту та електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж.



Прийняття Закону забезпечить
наближення національного законодавства до вимог
європейського законодавства, зокрема Директив

Європейського Парламенту та Ради,
а саме:

1. 2014/61 від 15.05.2014 Про заходи щодо зменшення витрат на розгортання
високошвидкісних мереж електронних комунікацій.

2. 2002/19/ЄС від 07.03.2002 Про доступ та з’єднання електронних
комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення (Директива про
доступ).

3. 2002/21/ЄС від 07.03.2002 Про спільні правові рамки для електронних
комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива).

4. 2009/140/ЄC від 25.11.2009, яка доповнює Директиви 2002/21/ЄС, 
2002/19/ЄС та 2002/20/ЄС.



Відповідно до вимог Закону
державними органами влади

за напрямками діяльності розробляються

1. Порядок доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва
(транспорту, електроенергетики).

2. Вимоги до розташування технічних засобів телекомунікацій на елементах
інфраструктури об’єктів: будівництва (транспорту, електроенергетики).

3. Типовий договір з доступу до елементів інфраструктури об’єктів
будівництва (транспорту, електроенергетики).

4. Методика визначення одноразової плати за доступ до елементів
інфраструктури об’єктів будівництва (транспорту, електроенергетики).

5. Методика визначення одноразової плати за доступ до об’єктів житлового
та нежитлового фондів усіх форм власності для розташування та
експлуатації БРМ .

6. Методика визначення плати за розташування ліній телекомунікацій на
опорах повітряних ліній електропередавання.



Доступ замовників до об’єктів
житлового та нежитлового фондів усіх форм власності

Правила доступу замовників до об’єктів
житлового та нежитлового фондів усіх форм власності

для розташування та експлуатації БРМ

Типовий договір з доступу до об’єктів житлового
та нежитлового фондів усіх форм власності

для розташування та експлуатації БРМ

НКРЗІ
розробляє

КМУ
затверджує



Надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку всіх форм власності

встановлює

розробляє

КМУ затверджує

Правила надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку всіх форм власності

Граничні тарифи
на надання в користування кабельної каналізації

електрозв’язку всіх форм власності

НКРЗІ



Врегулювання проектом Закону питання
єдиного підходу до визначення плати за розташування
технічних засобів телекомунікацій та БРМ на об’єктах

будівництва

Методика
визначення одноразової плати за доступ до об’єктів

житлового та нежитлового фондів усіх форм власності
для розташування та експлуатації БРМ

Мінрегіонбуд розробляє
та затверджує НКРЗІ погоджує



Врегулювання проектом Закону питання
єдиного підходу до визначення плати за використання опор

повітряних ліній електропередавання для потреб
телекомунікацій

Методика
визначення плати за розташування ліній телекомунікацій

на опорах повітряних ліній електропередавання

НКРЕКП розробляє
та затверджує НКРЗІ погоджує



ОСТАННІ НОВАЦІЇ

Запобігання зловживання з боку органів місцевого
самоврядування

Стаття 12. Повноваження органів місцевого самоврядування.
2. Органам місцевого самоврядування забороняється делегування

будь-яких повноважень суб’єктам господарювання щодо здійснення
нагляду за виконанням встановлених цим Законом обов’язків власниками
(володільцями) та замовниками, якщо це призводить або може призвести
до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. 

Стаття 20. Оплата за доступ
6.  За розташовані та введені в експлуатацію БРМ на об’єктах

житлового та нежитлового фонду усіх форм власності та розташовані та
введені в експлуатацію технічні засоби телекомунікацій на елементах
інфраструктури Об’єктів, до набрання чинності цього Закону одноразова
плата не справляється.

З метою обліку таких мереж та технічних засобів та врегулювання
господарських відносин між власником та замовником, ними здійснюється
технічна інвентаризація розміщених мереж та технічних засобів та
укладається договір з доступу без стягнення одноразової плати. 



ОСТАННІ НОВАЦІЇ

Визначення прав та обов'язків власників

Стаття 13. Права власників. 
1. Власники мають право:
8) відмовити замовнику у доступі за укладеним договором з доступу

виключно у випадках зафіксованих сторонами порушень істотних умов
договору.

Стаття 14. Обов’язки власників. 
1. Власники зобов’язані:
6) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт

елементів інфраструктури Об’єкту, якими користується замовник на
підставі договору з доступу з власником та не допускати замовлення та
виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких
елементів інфраструктури Об’єкту за рахунок замовника;

7) відновити доступ до елементу інфраструктури Об’єктів за
укладеним договором з доступу, після усунення замовником порушень
істотних умов договору.



ПЕРЕЛІК
заінтересованих органів державної влади

1. Міністерство інфраструктури України.
2. Міністерство енергетики і вугільної промисловості України.
3. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України.
4. Державна архітектурно-будівельна інспекція України.
5. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації

України.
6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг.
7. Антимонопольний комітет України.
8. Державна регуляторна служба України.



Прийняття Закону дозволить:

1. Оптимізувати та значно зменшити капітальні витрати операторів
на розвиток (модернізацію) телекомунікаційних мереж.

2. Зробити вкладання інвестицій у розвиток телекомунікаційних
мереж більш привабливими та ефективними, а терміни їх
освоєння значно коротшими.

3. Прискорити впровадження нових послуг на телекомунікаційних
мережах і підвищити якість існуючих.

4. Підвищити рівень доступу споживача до телекомунікаційних
послуг, збільшення кількості та якості таких послуг.



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
з доступу до елементів інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики,
які залишаються поза межами дії Закону



Питання1. Яким чином визначається наявність або
відсутність технічної можливості з надання
доступу до елементів інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики?

Вирішити питання пропонується наступним чином:

у підзаконних актах “Порядок доступу до елементів
інфраструктури об’єктів будівництва (транспорту, 
електроенергетики)” передбачити створення комісії з
обстеження елементу інфраструктури;

до складу комісії крім представників власника та замовника
доцільно ввести представників галузевих наукових та
експертних організацій;

технічну можливість з надання доступу до елементу
інфраструктури комісія визначає на підставі норм визначених
у “Вимогах до розташування технічних засобів телекомунікацій
на елементах інфраструктури об’єктів будівництва
(транспорту, електроенергетики)”.



Питання 2. “Монополізація” кабельного вводу будинку (КВБ).

Вирішити питання пропонується встановленням наступних вимог в “Правилах
надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку всіх форм власності”:

зобов'язати власника (володільця) КВБ надавати іншим операторам місця у вводі в
порядку та за правилами встановленими даним підзаконним актом;

виключити можливість використання КВБ, який не введено в експлуатацію у
відповідності до чинних нормативних актів, як власником (володільцем), так і іншими
операторами.

Оператор 2
власник КВБ буд. А

Оператор 3
власник КВБ буд. Б

Оператор 1

Оператор, який виконав
роботи з обладнання
кабельного вводу будинку
набуває право монопольного
володіння вводом та може
заборонити доступ іншим
операторам до БРМ з
використанням цього КВБ.

Запит на доступ



Оператор 1

Питання 3. Доступ до частини абонентської лінії (LLU).

Питання може бути вирішено зобов'язанням операторів, які вже мають доступ
до БРМ через “непрохідний” КВБ надавати іншим операторам в оренду свої
ресурси (пари, волокна) для здійснення доступу.

Оператор 2

Повністю заповнений кабелем вже присутніх у будівлі операторів
кабельний ввід будинку (“непрохідний”) не дає можливості іншим
операторам доступу до БРМ.

“Непрохідний” КВБ

Існуючий кабель
Оператора 1

Альтернативний маршрут доступу


