
Особливості імплементації 
закону«Про доступ до об’єктів 
будівництва, транспорту, 
електроенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж»

Комітет ІнАУ з питань доступу до 
інфраструктури телекомунікацій



Структура закону

Завдання, що 
вирішуються

Доступ до опор та інш. 
об'єктів енергетики

Доступ до 
відомчої ККЕ

Доступ до інфраструктури 
будівель та БРМ

Доступ до об’єктів 
транспорту

1. Загальні підходи і правила доступу до об'єктів доступу.
2. Єдині методики розрахунку вартості доступу
3. Встановлено граничні тарифи на всі види послуг доступу



Доступ до об'єктів та згідно закону

Письмове 
звернення 
замовника 

15 р. 
днів

1. Прийняття рішення про видачу ТУ 
2. Письмове повідомлення про 
прийняття  виставлення рахунку по 
оплату ТУ 
Або (альтернативна пропозиція)

Оплата послуги  
з розроб та 
видачі ТУ

1. Прийняття рішення про 
укладання договору. 
2. Повідомлення замовника.

Погодження 
проектної 

документації

Використання інфраструктури 
замовником 

15 р. 
днів

10 р. 
днів

Строк дії ТУ
1 рік

1 місяць 
до кінця ТУ

15 р. 
днів

15 р. 
днів t

Розробка ТУ

1. Видача ТУ
2. Відомості про осіб уповноваж. 
Погоджувати проект договору з 
доступу.

Розробка 
проектної 

документації

Подання на 
погодження проектної 

документації

Письмове звернення з 
пропозицією щодо укладення 

договору з доступу

Укладання договору 
(1 місяць після отримання письмового 

звернення з пропозицією).

15 р. 
днів



Підстави для відмов згідно закону

 У видачі ТУ:

 1. Ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації.

 2. Відсутність технічної можливості розміщення.

 3. Наявність заборгованості понад 3 місяці.

 У погодженні проекту:

 1. Виключно на підставі її не відповідності ТУ.

 У укладанні договору:

 1. Звернення підписано не уповноваженою особою.

 2. Постанова суду що забороняє це робити.

 3. Ліквідація об’єкта інфраструктури або його елементів. 

 4. Ненадання необхідних документів.



Доступ до опор та інш. об'єктів 
енергетики

 Загрози для учасників ринку:

 1. Не визначена приналежність траверс.

 2. Необхідність враховувати міцність опор при проектуванні.

 3. Відсутність бронювання і не прозора черговість підвісу.

 4. Видача окремого ТУ на кожну електроустановку.

 Гарні новини для тих хто зараз чесно платить і проходить через терни власних процедур у 
кожного обленерго:

 1. Чітка і прозора процедура із зрозумілими термінами.

 2. Вартість ТУ не більш 50% мінімальної заробітної плати - 1600 грн.

 3. Вартість доступу до об'єкта електроенергетики 0,3% мінімальної заробітної плати - 9,60 
грн.



Доступ до інфраструктури будівель та 
БРМ
 Складається з двох різних наборів правил і методик:

 1. Правила доступу до БРМ (Вже існуюча мережа в будівлі, кабелі і комутатори, які і є об'єктом регулювання)

 2. Правила доступу до Об'єкта будівництва (Те що зараз найчастіше, ми маємо на увазі, слабкострумові канали, ніші і т.п.)

 Загрози для учасників ринку:

 1. Асоціації домоуправітелів щиро вважають, що всі мережі в будинку вже належать їм, а не провайдерам.

 2. Все що треба зробити домоуправітелю для того щоб вийти з під дії закону, це зареєструватися в якості провайдера в 
НКРЗІ.

 3. Прийняття в ряді міст різних правил і методик що дублюють або підмінюють собою цей закон.

 Гарні новини:

 Вартість ТУ не більш 50% мінімальної заробітної плати - 1600 грн.

 Доступ 2% мінімальної заробітної плати за будинок до 100 кв. - 64 грн.

 Доступ 3% мінімальної заробітної плати за будинок від 101 до 160 кв. - 96 грн.

 Доступ 5% мінімальної заробітної плати за будинок від 160 кв. і вище - 160 грн.



Доступ до відомчої ККЕ та 
Доступ до об’єктів транспорту

 1. Правила доступу до ККЕ розроблені НКРЗІ, вони взяли існуючі галузеві правила з №428 
постанови, трохи їх спростили і привели у відповідність з цим законом.

 2. Правила і методику доступу до об'єктів транспорту ми ще не бачили і наскільки нам 
відомо розробка ще не розпочата.
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