
Регулярний огляд законодавства

(06.02.2017-10.02.2017)



7 лютого 2017 року прийнято Закон про доступ до 
об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

з метою розвитку телекомунікаційних мереж  

СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ:

Дія цього Закону ПОШИРЮЄТЬСЯ на

відносини між власниками інфраструктури

об’єкта доступу всіх форм власності та

замовниками, що виникають при доступі до

інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

Дія цього Закону НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
на відносини з доступу до споруд електрозв’язку,

будинкової розподільної мережі та кабельної

каналізації електрозв’язку, що перебувають у

власності операторів, провайдерів

телекомунікацій

Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;

Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;

Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;

Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;

Інших Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва

Передбачено необхідність затвердження у 3-місячний строк:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58296


Встановлено, що плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу 

може складатися з одноразової та/або періодичної плати

належить виключно плата за
розроблення та видачу технічних
умов з доступу і не може
перевищувати 50 відсотків
мінімальної заробітної плати
(1600 грн);

Періодична плата за доступ може
встановлюватись виключно за наявності
додаткових витрат власника інфраструктури
об’єкта доступу на утримання елементів
інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з
наданим доступом та не може змінюватися
протягом одного року з дня укладення
договору з доступу

2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики – 0,3 відсотка мін з/п за одну опору (9,6 грн) - елемент 

будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць;
3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) –

два відсотки розміру мін з/п для будинків до 100 квартир (64 грн); три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для 

будинків від 101 до 160 квартир (96 грн); п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і 

вище (160 грн);
4) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту - 5 відсотків мін з/п за один канало-кілометр кабельної каналізації 

електрозв’язку на місяць (160 грн);
5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 5 відсотків мін з/п за один канало-кілометр 

кабельної каналізації електрозв’язку на місяць (160 грн).



Чинні на день набрання чинності цим
Законом договори, предметом яких є доступ до
елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють
до завершення строку їх дії на умовах,
визначених такими договорами.

На вимогу замовника або власника
інфраструктури об’єкта доступу такі договори
мають бути приведені у відповідність із Закону у
місячний строк з дня виставлення вимоги.

Закон «Про доступ до об'єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою
розвитку телекомунікаційних мереж» після
підписання його Президентом України та
публікації набирає чинності через три місяці.



Перелік доповнено двома італійськими програмами «Novela TV» і «Water Planet» і двома латвійськими телеканалами «Sport 1 (Baltic)» і
«Sport 2 (Baltic)».

У всіх програмах немає передач еротичного та сексуального змісту, зі сценами надмірного насилля чи жахів, фільмів, демонстрування яких
заборонено на території України, а також реклами.

На прохання компанії «NGC EUROPE LIMITED» внесено ще низку технічних змін до цього Переліку.
Так, змінено назву програми «FOX HD» (одночасна трансляція програми у форматах SD і HD) на «FOX» (одночасна трансляція у форматах SD і HD);
змінено тематичне спрямування програми (жанр) «FOX LIFE» із «сімейного» на «фільмопоказ, розважальний».
Також відтепер передачі телеканалу «National Geographic Channel (NGC)» будуть доступними глядачеві й українською мовою.

9 лютого рішенням Національної ради № 89 внесено зміни Переліку іноземних програм, зміст яких
відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства

України

№ 

з/п

Програма (канал) Країна, яка видала 

ліцензію (дозвільні 

документи на мовлення)

Мова програм Направлення програми 
(жанр)

Статус країни -

правовласника*

Юрисдикція 

технічних 

засобів 

мовлення

1
«Sport 1 (Baltic)»

Латвійська Республіка
англійська, українська, 

російська
спортивний 1,2 1

2 «Sport 2 (Baltic)» Латвійська Республіка
англійська, українська, 

російська
спортивний 1,2 1

3

«Novela TV»

(у форматах SD

та HD)

Італія польська фільмопоказ 1,2 1,2

4

«Water Planet»

(у форматах SD

та HD)

Італія польська пізнавальний 1,2 1,2

Примітки: Статус країни-правовласника програми:

1 - член Європейського Союзу;

2 - ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення



Рішенням Національної ради з питань ТБ та радіомовлення від 09.02.2017 № 142 
внесено зміни Переліку програм універсальної програмної послуги на територію 

Дніпропетровської області

Перелік програм, які є обов`язковими для включення до складу універсальної 
програмної  послуги на територію Дніпропетровської області

№ з/п Найменування правовласника Примітки

1 Національна телекомпанія України («КДТ») аналогове (телебачення)

2 КП «Телерадіостудія «Досвітні вогні» аналогове (телебачення)

3 КП «Телерадіокомпанія «Рудана»
аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

4 Приватна незалежна «ТРК «Степ» аналогове (телебачення)

5 ТОВ «ТРК «Вільногірський техноцентр» аналогове (телебачення)

6 ТОВ «ТРК «Кварц» аналогове (телебачення)

7 ТОВ «ТРК «Пектораль» аналогове (телебачення)

8 ПП «ТРК «Атлант»
аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

9 ТОВ «ТРК «Жовта річка» цифрове (телебачення)

10 КП «Павлоградська ТРК» Павлоградської міської ради» цифрове (телебачення)

11 ТОВ «ТК «Приват ТБ Дніпро» аналогове (телебачення)

12 ТОВ ТК «Автор ТВ» аналогове (телебачення)

13 ПП «ТРК «Регіон» аналогове (телебачення)

14 Національна телекомпанія України («стилізована літера «Д»)
аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

15 ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська»                
аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

16 ДП «Парламентський телеканал «Рада» супутникове (телебачення)

17 Національна телекомпанія України («UA: ПЕРШИЙ»)

аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

супутникове (телебачення)

18 Національна телекомпанія України («стилізована літера «К») 
цифрове (телебачення)

супутникове (телебачення)

19 Національна телекомпанія України («Перший канал Українського радіо»)*
ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

20 Національна телекомпанія України (Другий канал - «Промінь»)*
ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

21 Національна телекомпанія України (Третій канал - «Радіо «Культура»)*
ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

* - окрім аналогових кабельних телемереж



Рішенням Національної ради з питань ТБ та радіомовлення від 09.02.2017 № 142 
внесено зміни Переліку програм універсальної програмної послуги в м. П'ятихатках 

Дніпропетровської області

Перелік програм, які є обов`язковими для включення до складу універсальної програмної  послуги в м. П'ятихатках Дніпропетровської області

№ з/п Найменування правовласника Примітки

1 КП «Телерадіостудія «Досвітні вогні» аналогове (телебачення)

2 Приватна незалежна «ТРК «Степ» аналогове (телебачення)

3 ТОВ «ТРК «Вільногірський техноцентр» аналогове (телебачення)

4 ТОВ «ТРК «Жовта річка» цифрове (телебачення)

5 Національна телекомпанія України («стилізована літера «Д») аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

6 ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська» цифрове (телебачення)

7 ДП «Парламентський телеканал «Рада» супутникове (телебачення)

8

Національна телекомпанія України («UA: ПЕРШИЙ»)

аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

супутникове (телебачення)

9 Національна телекомпанія України («стилізована літера «К») цифрове (телебачення)

супутникове (телебачення)

10 Національна телекомпанія України («Перший канал Українського 

радіо»)*

ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

11 Національна телекомпанія України (Другий канал - «Промінь»)* ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

12 Національна телекомпанія України (Третій канал – «Радіо «Культура»)* ефірне (радіо)

супутникове (радіо)
* - окрім аналогових кабельних телемереж



Рішенням Національної ради України з питань ТБ та радіомовлення від 
09.02.2017 № 143 Переліку програм універсальної програмної послуги 

для населених пунктів Одеської області

Перелік програм, які є обов`язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Южному  Одеської області

№ з/п Програма суб`єкта інформаційної діяльності Примітки

1 ТРК «Одеса Плюс» у вигляді ТОВ аналогове (телебачення)

2 ТОВ «ТРК «Град» аналогове (телебачення)

3 ПП «Районне телебачення» аналогове (телебачення)

4 Національна телекомпанія України («зображення вітрила») цифрове (телебачення)

5 ПАТ «Інформаційне Агентство «Репортер»  цифрове (телебачення)

6 ТОВ «ТРК ОНЮА «Академія» цифрове (телебачення)

7 ТОВ «ТЕЛЕКОНЕКТ» цифрове (телебачення)

8 ДП «Парламентський телеканал «Рада» супутникове (телебачення)

9 Національна телекомпанія України («UA: ПЕРШИЙ»)

аналогове (телебачення)

цифрове (телебачення)

супутникове (телебачення)

10 Національна телекомпанія України («стилізована літера «К») 
цифрове (телебачення)

супутникове (телебачення)

11 Національна телекомпанія України («Перший канал Українського радіо»)*
ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

12 Національна телекомпанія України (Другий канал - «Промінь»)*
ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

13 Національна телекомпанія України (Третій канал – «Радіо «Культура»)*
ефірне (радіо)

супутникове (радіо)

* - окрім аналогових кабельних телемереж



У Національній раді 9 лютого відбулося засідання робочої групи зі
створення Правил захисту дітей у медіа, на якому сплановано
подальші кроки для напрацювання спільних з індустрією підходів
щодо обмеження поширення у програмах і передачах інформації,
яка може завдати шкоди моральному і психологічному розвиткові
дітей.
Перший заступник Голови Національної ради і Голова робочої групи
Ольга Герасим’юк повідомила про ті пропозиції, що були висловлені
Громадською радою та Незалежною медійною радою, і
запропонувала розпочати роботу над визначенням категорій
шкідливого контенту та виробленням критеріїв, за якими його можна
ідентифікувати.
Було домовлено сформувати перелік міжнародних документів у сфері
прав та захисту дитини від шкідливого впливу ЗМІ і, керуючись ними,
опрацювати загальні підходи до цього питання. Також узгоджено
підготовку проекту технічного завдання для вивчення особливостей
вітчизняного контексту проблем, пов’язаних із негативним впливом
медіа на дитячу аудиторію, із врахуванням нових реалій, у яких живе
країна.
Також Ольга Герасим’юк повідомила, що деякі напрями цієї роботи
будуть підтримані проектами Ради Європи в Україні.

Наступне засіданні робочої групи заплановано на кінець лютого.

У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
розпочато роботу щодо створення Правил захисту дітей у медіа



На засідання НКРЗІ 14 лютого виноситься питання про схвалення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» 

Проектом передбачено:

встановлення однозначності визначення термінів скорочення переліку послуг та припинення надання послуг;

обов’язковість доведення до абонентів підстав, відповідно до яких їм скорочено перелік послуг або припинено їх надання із зазначенням 
орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг; 

обов’язковість фіксації фактів порушення абонентами вимог підпунктів 2-5, 13 і 14 пункту 36 Правил шляхом складання відповідного акту у 
паперовому або електронному вигляді та видачі протягом строку позовної давності у паперовому вигляді на запит відповідних державних 
органів або на запит абонента – витяг з акту у частині, що стосується його абонентських номерів;

неприпустимість здійснення скорочення переліку телекомунікаційних послуг або припинення їх надання з причин не передбачених 
Правилами, іншими актами законодавства;

неприпустимість додаткових витрат з боку абонента при відновленні надання телекомунікаційних послуг після скорочення їх переліку; 

необхідність реєстрації знеособленого (анонімного) абонента оператором, провайдером телекомунікацій відповідно до порядку 
встановленого НКРЗІ, у разі скорочення переліку телекомунікаційних послуг, що ним отримувалися, відповідно до підпунктів 5 та 6 пункту 54 
Правил.


