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Голові  Національної  комісії,  що
здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації

Животовському О.М.

Щодо рішення НКРЗІ від 30.12.2014 № 854 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Комісія  з  питань  науки  та  ІТ (далі  -  Комісія)  висловлює Вам свою повагу  та
звертається з наступного.

Рішенням  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері
зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 30.12.2014 № 854 було прийнято за основу
проект  Закону  України  «Про  доступ  до  інфраструктури  об’єктів  будівництва,
транспорту,  електроенергетики  для  розвитку  телекомунікаційних  мереж» (далі  —
законопроект).

Враховуючи  те,  що  законопроектом серед  іншого  визначаються  повноваження
органів місцевого самоврядування, пропонується другий абзац преамбули викласти
в редакції:

«Закон  визначає  повноваження  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування, права та обов’язки операторів, провайдерів телекомунікацій, а також
інших  суб’єктів  господарювання,  у  власності  (володінні)  яких  перебуває
інфраструктура об’єктів  будівництва,  транспорту, електроенергетики щодо створення
сприятливих умов її використання для потреб телекомунікацій.».

У частині  першій  статті  1  законопроекту у  визначеннях «інфраструктура
об’єктів будівництва», «інфраструктура об’єктів транспорту» та «інфраструктура
об’єктів електроенергетики» додати слова «…кабельні каналізації    електрозв’язку
всіх форм власності…».

Конституція України закріпила комунальну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах як самостійний і незалежний від держави вид публічної
власності. 

Відповідно до пункту 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» майно передане до комунальної власності області, а також набуте на інших
законних  підставах,  є  спільною  власністю  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст
області.



Відповідно до п. 4 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
обласні та районні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють
управління об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби те-
риторіальних громад.  У той же час управління об’єктами спільної  власності  можуть
здійснювати і  обласні та районні державні адміністрації,  що передбачено п. 1 ст. 19
Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, звісно, за наявності рішень сесій
обласної чи районної ради про делегування відповідних повноважень. У зв’язку з цим,
кожна  обласна  чи  районна  рада  вирішує  питання  розподілу  повноважень  в  частині
управління майном спільної власності територіальних громад на свій розсуд.

Таким  чином  комунальна  власність  і  є  спільною  власністю  територіальних
громад,  тому пропонуємо з пункту 2 частини першої статті 12 законопроекту ви-
ключити слова «…а     також     тих  ,    що     перебувають     у     спільній     власності     територі-
альних     громад,   ».

Звертаємо увагу, що частиною третьою статті 20 законопроекту встановлюється
вимога, що «за розташовані, до набрання чинності цього Закону, будинкові розподільні
мережі,  що  використовується  для  надання  загальнодоступних  телекомунікаційних
послуг  плата  не  справляється».  Зазначена  норма  не  відповідає  меті  та  принципам
законопроекту, а саме пункту 3 частини першої статті 2 та пункту 2 частини першої
статті 4 та є дискримінаційною по відношенню до інших суб’єктів господарювання.

Також  ця  новела  порушує  норми  статті  37,  43,  57,  67  Закону  України  «Про
телекомунікації» щодо недопущення вчинення дискримінаційних дій, вимоги статті 31
Господарського Кодексу України щодо надання окремим підприємцям податкових та
інших  пільг,  які  ставлять  їх  у  привілейоване  становище  щодо  інших  суб'єктів
господарювання, та недопущення дискримінації суб'єктів господарювання, інших норм
та положень законодавства з цього питання.

Пропонуємо частину третю статті 20 законопроекту виключити.

Враховуючи попереднє обговорення в робочій групі доцільність внесення змін до
деяких  законодавчих  актів  України,  пропонуємо  до  Прикінцевих  положень
законопроекту внести наступні пункти:

«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзац 23 частини 2 статті 4 Закону України “Про оренду державного та
комунального майна” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99 із
наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

«Особливості  передачі  в  оренду  окремих  конструктивних  елементів
зазначених  об‘єктів  для  забезпечення  надання  телекомунікаційних  послуг
визначаються Кабінетом Міністрів України».

2.  У  Законі  України  “Про  природно-заповідний фонд України”  (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502 із наступними змінами):

1) Статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
“З метою забезпечення надання телекомунікаційних послуг на територіях та

об’єктах природно-заповідного фонду (в тому числі у їх охоронних зонах) можуть
розміщуватись об’єкти зв’язку”.

У  зв'язку  з  цим  частини  четверту,  п'яту  та  шосту  вважати  відповідно
частинами п'ятою,  шостою і сьомою;

2) останній абзац статті 9 викласти у наступній редакції:
Встановлені  частиною  першою  цієї  статті  основні  види  використання,  а

також заготівля  деревини,  лікарських  та  інших  цінних  рослин,  їх  плодів,  сіна,
випасання  худоби,  мисливство,  рибальство,  та  інші  види  використання  (в  т.ч.



діяльність з надання телекомунікаційних послуг) можуть здійснюватися лише за
умови,  що  така діяльність  не  суперечить  цільовому  призначенню територій  та
об'єктів  природно-заповідного  фонду,  встановленим  вимогам  щодо  охорони,
відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об'єктів.

3) У частині першій статті 16 слово “зв’язку” виключити.

3. У Законі України «Про телекомунікації» ( Відомості Верховної Ради Украї-
ни (ВВР), 2004, N 12, ст.155 ). 

1) У частині першій статті 1 визначення викласти у наступній редакції:
власник  (володілець)  кабельної  каналізації  електрозв'язку  -  суб'єкт

господарювання,  у  власності  (володінні)  якого  перебувають  уся  інфраструктура
кабельної  каналізації  електрозв'язку  або  окремі  її  елементи,  набуті  на  належній
правовій підставі; 

кабельна каналізація електрозв'язку всіх форм власності - обладнання та спору-
ди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів
телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні
та  оглядові  пристрої  в  колодязях,  кабельних  шафах,  шахтах,  колекторах,  мостах,
естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лі-
нійного обладнання,  в т.ч. ті що є частиною     інфраструктури об’єктів будівництва,
транспорту та   електроенергетики;

канал кабельної каналізації електрозв'язку - окремо виділені місця в колекторах,
колодязях,  тунелях,  акведуках,  шляхопроводах,  на  мостах,  мостових  переходах,
естакадах, трубопроводах тощо, а також інші надземні та підземні інженерні споруди,
що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних,
з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а
також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій; 

2)  у  пункті  4  частини  першої  статті  66  виключити  слова   «операторів
телекомунікацій».

ІІ.  Цей  Закон  набирає  чинності  з  дня,  наступного  за  днем  його
опублікування.

ІІІ.  Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з  дня  набрання
чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити  перегляд  та  приведення  міністерствами  та  іншими

центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом».

Також  звертаємо  увагу,  що  вході  підготовки  законопроекту  робочою  групою
обговорювалось питання щодо варіантів здійснення плати за розташування технічних
засобів телекомунікацій та БРМ, зокрема можливості введення одноразової плати.

Комісія підтверджує власну позицію щодо неприйнятності одноразової плати
та підтримує розробників законопроекту з цього питання.

Про прийняті рішення прошу повідомити.

З повагою, 

Віце-президент УСПП,
Голова Комісії з питань науки та ІТ І. Пєтухов


