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ІІронадання інформації

/ЗаГмГ
Листами інтернет Асоціації України від 01.04.2015 М 60/1 (их. 9 8-01/2 8 від

06.04.2015) 'та ПА'Г «Укртелеком» від 03.04.2015 М 1567-80с322-80с320 (вх. Ло РН) /2654кі

від 06.04.2015) Антимонопольттий комі'тс'ґУкраїни повідомлено ттро ттідттисаттттяміж ІІ ъпсІ

Асоціацією України. Українською асоціанігто операторів 'звязку «Телас» 'та Українським

сотозом промисловців і підприємців.ч одттого боку. 'та Публічппм акціонерним 'товариством

«Укр оком». з ітнпот'о боку (надалі> Сторони).Меморандуму щодо Правил вчагмодії при

встанотптеппі кабельних муфт в кабсльпій каналізації і

тектро'тв'ячкупублічного

акціонерного товариства «Укртелеком» та надано Правила поведінки операторів.

провайдерів тслекомупікапій при встановленні кабельних муфт в кабсльпііі катпыічаціі

слектрочв'язкупублічногоакціонерноготовариства «Укртелеком» (надалі г Правила).
Виходячи ті змісту Правил. вотти г правилами професійної с'гикн ттри встановленні

кабельних муф'т в ККІЄ (чт'ідпоіч пунктом 1.1 Правил). які рочробпспі та затверджені у

порядку визначеному статтею 33 Закону Україтти «Про

конкуренції».
Відповідно до статті 33 Закону України «1 Іро захист від недобросовісноїкопк рспцтї»
ти госітштартованпя при сприянні '1ортово-ттромисловоїтпыати України та ітппттх

'таінтерееотшнихорганізаційможуть розробляти правила проі|тсеійпоїетики у конкуренції

для відповідних сфер господарської діяльності. а також ,тля певних талучеіі економіки.

Правила професійної етики у конкуренції пого'жх'тоться АптимоттонольнимікрШозт

України в установленому ттим порядку.

На ней час Сторонами до Комітетуце було надано ці Правила на погодження.

'захист від недобросовісної

с 'б`('

Поперсдп аналіз Правилт свідчить. тно д Сторін стосовно ртрттбттсттттяі

'татверджсння Правил поведінки операторів`провайдерів телекомунікацій при встановленні

кабельних иуфт в кабсльпій капш 'запії слектрозтїязкупублічного акціонерното 'товариства

«Укртелеком» с учі'оджсними діями у ро'т' тіпні етат т 5 Закону України «Про 'єахнет

економічної конкуренції».'та вказує на наявність обмежень доступу до ККіі (а саме. циитт

Правилами визначено гранично допустиму кількість муфт в оглядових пристроях Кіхії та

правила Здійснення їх підрахунку залежно від типу колодязя ККЕ).

Враховуючи вишезачначене. керуючись статтями 3` 7. 16. 22 та 22І 'ЗаконуУкраїни
«Про Антимопоттольттий комітет України». Комітет з метою встановлення наявності або

відсутностіознак порушення законодавства про ЧЄІХИС'Г економічної конкуренціїу вигляді
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антиконкурентних узгоджених дій між Сторонами шляхом підттисатптяПравил пропонує

протягом і5 календарних днів з дня тримання цього листа падати наступну ітнІторматтіто:
1. Яким чином було визначено коло зацікавлених осіб при розробленні та

'іатверджсппіПравил (а саме* Українську асоціацію операторівчтія'ткуа І`е2|ае».Іптерпсі
Асоціацію України, Украптеький союз промисловців і підприємців. Публічне акціонерне

товариство «Укртсттскотхт»).Які інші організації.об'єднання` установи. органи державної
влади, субієктівгосподарювання тощо було `залучено до розроблення Правил?

2. Описати е тти розроблення цих Правил Сторонами.
3. Який ста уе мають ці Правила? Ким саме і яким чином буде 'тдійстповатись

контроль. координуваппя. моніторинг виконання вимог цих Правил.
4. Яким чином будуть рєачізовуватисьттрава іпнтих еуб`ектівгосподарювання які с

постачальниками та замовниками послуг надання в користування ККІЗ. проте не с сторонами

і тте виявлять бажання приєднатися до Правил.
5. Чи зверталися Сторони до Торгово-нромислової палати України при ро'іробленпі

них Правил Яким чином 'і`орт'ово-промисновапалата України сприяла розроблснпто Правил".7
Надати котт підтверджуючих документів.

6. З огляду тта те. тпо у Правинах міститься посилання па етагтто 33 Закону України
«Про захист від недобросовісної'конкуренції» та вказано тно пі правила (' правилами

професійноїетики при встановленні кабельних . уфт в ККІЕ (чгідпо і'іпунктом |.1 Правил).
палати роз`яспсння у 'зв'язку'і чим до Ком ґ

тте було направлено ці Правила тта

погодження.

7. Палати роз'яснення. тно таке оптична кабельна муфта т муфта для 'тісцптаттпя

телекомунікаційттихелектричних кабелів (мідна муфта). Якими норматив]ннтравовими

актами це вичпачено'? У чому полягас` їх відмінність між собою, зокрема в 'иптеъкнос'тівід

технічних та експлуатаційних характеристик ізичттих характеристик футткніоттштьного
призначення тощо.

8. Надати інформацію стосовно існуючих типів колодязів ККЕ Якими нормативно-

правовими актами пс псрсдбачено? Роз`яепити в чому нолягщ ві міцність між кожним

окремим типом колодязя ККЕ (у тому числі. ККЗ-І, КК3>2. ККЗтЗ. ККЗ-4. ККЗАЗ).
9. Вказати загальну кількість кабельних колодязів звязку. які наразіс ттаявттими на

територіїУкраіни [у тому числі` за кожним типом колодязів ККЕ (ККЗ-І. КК3-2. КК3>3`

КК3-4. ККЗ-ЗЛ.
10. Ким саме 'та яким чином було здійснено підрахунокграничної кількості оптичних

муфт у колодязях ККЕ? Надати коттії підтверджуючих док *ментів Роз'ясни'ги чому саме

'таку граничну кількість оптичних кабельних муфт в залежності від титту КОПОДЯ'Ш ККіі було
визначено в Правилах (згідно із пунктом 2.1 Правил), Якими.нормативно-ттравовимиактами
цс передбачено?

І 1. У пункті2.1 Правил вказано. нто «...У разінаявності у колодязі непарної кількості

муфт для телекомунікаційних електричних кабелів (. і,них муфт). ї. кількість окрутнтостьея
в меншу сторонум У зв'язку з цим. надати роз'яснення чим зумовлено відповідне

окрутлепня. Якими ттормативпогправовими актами не передбачено? Роґяепити. пто мається

тта увазі,під окрутлеттпям в метттттусторону (тобто який крок окрут'лсппя).
12. Пгшати роз`яспенпя чому гранична кількість от ичпих муф' у колодя'зях ККіі не

ноцтиртост'ьея тта муфти. які встановлені у колодязях етапом на 014042015 (відповідно до

ттутткту 2.4 Правил).

Державний уповноважений и М.Я. БАРАІП

Кано ть то М Біт-п»


