
ЗВІТ 

про базове відстеження 

результативності постанови Кабінету Міністрів України 

від 4 квітня 2018 р. № 253 “Про затвердження Правил надання доступу до 

інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку” 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 253 “Про 

затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації 

електрозв’язку” (далі – регуляторний акт). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації (далі – НКРЗІ). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Прийняття даного регуляторного акта є виконання підпункту 1 частини 

першої статті 10 Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”, встановлення 

загального порядку здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації 

електрозв’язку (далі – ІККЕ), що належить власникам (володільцям), які не є 

операторами, провайдерами телекомунікацій, замовникам – іншим суб’єктам 

господарювання для надання телекомунікаційних послуг, або для власних потреб.  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

15.01.2019 – 15.02.2019. 

 

5. Тип відстеження 

Базове. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження  

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта 

використовувався статистичний метод відстеження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також способи одержання даних  

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом 

використання статистичних даних.  

Наукові установи для здійснення відстеження не залучалися. 

Відстеження здійснювалось відповідними структурними підрозділами 

НКРЗІ шляхом проведення аналізу звернень власників (володільців) ІККЕ, які не є 

операторами, провайдерами телекомунікацій та замовників – інших суб’єктів 

господарювання до НКРЗІ стосовно доступу до ІККЕ для надання 

телекомунікаційних послуг, або для власних потреб. 

За час дії регуляторного акта звернень щодо надання роз’яснень положень 

регуляторного акта до НКРЗІ не надходило. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Основними показниками результативності регуляторного акта є: 
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1. Збільшення розміру надходжень до Державного бюджету України у 

вигляді податків та зборів, яке можливе лише у разі укладання відповідних 

договорів між суб’єктами господарювання щодо надання доступу до ІККЕ. 

2. Збільшення кількості суб’єктів господарювання, на яких 

поширюватиметься дія регуляторного акту, оскільки, Правилами встановлено 

порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації 

електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, 

провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, 

провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних 

потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії 

власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку і замовника. 

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з виконанням вимог акта встановлено Методикою визначення плати 

за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, 

затвердженою рішенням НКРЗІ від 10.04.2018  № 203, зареєстрованою в 

Міністерстві юстиції України 27.04.2018  за № 528/31980, яка визначає механізм 

формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури 

кабельної каналізації електрозв’язку та поширюється на об’єкти доступу всіх форм 

власності. 

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 

положень акта високий, оскільки, він, зокрема, опублікований в друкованих 

джерелах офіційного опублікування, розміщений на веб-сайтах Верховної Ради 

України та НКРЗІ. 

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових витрат з 

Державного бюджету України.  

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
Прийняття регуляторного акта надало можливість врегулювати відносини 

між операторами, провайдерами телекомунікацій та власниками ІККЕ, які не є 

суб’єктами господарювання в сфері телекомунікацій в частині надання доступу до 

ІККЕ та створення умов для розвитку телекомунікаційних мереж з метою 

задоволення потреб населення в телекомунікаційних послугах належної якості. 

Дозволило більш ефективно використовувати складові телекомунікаційних 

мереж, захищати інтереси операторів, спрямовані на розвиток власних мереж та 

забезпечення подальшого розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

Звіт про базове відстеження результативності підготовлено Департаментом 

зв’язку НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел.  

202-00-60). 

 

 

Голова Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації 

 

 

О. Животовський 
 


