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Про надання інформації

Антимонопольний комітет України є державним органом, метою діяльності якого є 
забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Комітет 
проводить дослідження різних ринків, на яких суб’єкти господарювання здійснюють 
реалізацію товарів, робіт та послуг.

Станом на сьогоднішній день Одеським обласним територіальним відділенням % 
Антимонопольного комітету України проводиться комплексне дослідження ринку 
телекомунікаційних послуг, зокрема на ринку доступу до елементів інфраструктури об'єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв'язку, 
будинкової розподільної мережі на предмет наявності проблемних питань на ринку, зокрема 
щодо бар’єрів, які стримують розвиток господарської діяльності у відповідній сфері, 
наявності умов для зловживання монопольним становищем, недосконалості законодавчого 
регулювання тощо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення державного захисту конкуренції у 
підприємницькій діяльності, керуючись ст. 7, 17. 22. 22і 2 3 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», пропонуємо у 30-денний строк з дня отримання цього 
листа надати до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного 
комітету України наступну інформацію та підтверджуючі документи:

1. Чи існують проблемні питання або положення в законодавстві (акти центральних 
органів влади, органів місцевого самоврядування тощо) на ринку доступу до 
елем^ртів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, 
кабельної каналізації електрозв'язку, будинкової розподільної мережі, зокрема під 
час здійснення замовником доступу до елементів інфраструктури об'єкту доступу 
(відмові в укладанні договорів про доступ до об'єктів доступу)?

2. Чи існують проблемні питання або положення в законодавстві (акти центральних 
органів влади, органів місцевого самоврядування тощо) на ринку доступу до 
об’єктів будівництва, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв'язку, 
будинкової розподільної мережі при укладанні договорів про доступ до об'єктів 
будівництва незалежно від форми власності об’єкта? Які проблемні питання 
існують при укладанні договору про доступ до об’єктів будівництва при наявності 
ОСББ? Чи розповсюджується в такому випадку Закон України «Про 
телекомунікації» та Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, 
транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» або 
в такому випадку застосовується закон України «Про житлово-комунальні 
послуги» та Закон України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку»?

3. Чи може на Ваш погляд, укладення договору про будівництво телекомунікаційної 
мережі та встановлення сервітуту (яким передбачено, що побудована 
телекомунікаційна мережа буде єдиною в будинку, а інші оператори і провайдери 
телекомунікацій користуються нею за домовленістю з Оператором шляхом
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укладання відповідного трьохстороннього Договору за участю даоудовника та 
Балансоутримувача) з провайдером-компанією та власником/замовником 
будівництва призвести до обмеження конкуренції або становлення такої 
провайдера-компанії у більш вигідніше положення порівнянно із конкурентами на 
цьому ринку, які не уклали такий договір та не встановили сервітут? Чи може 
призвести на Ваш погляд укладання договору про будівництво телекомунікаційної 
мережі та встановлення сервітуту до зловживання монопольним становищем або 
демонополізації економіки на ринку телекомунікаційних послуг, зокрема на ринку 
доступу до елементів інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, 
електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 
мережі?

4. Чи існують проблемні питання або положення в законодавстві (акти центральних
органів влади, органів місцевого самоврядування тощо) на ринку 
телекомунікаційних послуг (зокрема, на ринку доступу до елементів
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 
каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі), що на Ваш погляд 
призводять або можуть призвести до обмеження конкуренції або монополізації 
ринку, або стримують розвиток ринку в цілому? Якщо так. то зазначте про це (при 
можливості з посиланнями на норми чинного законодавства);

5. Надати пропозиції щодо розвитку конкуренції, усунення умов для зловживання
монопольним становищем або демонополізації економіки на ринку 
телекомунікаційних послуг, зокрема на ринку доступу до елементів
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 
каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі (при можливості з 
посиланням на норми чинного законодавства);

6. Надати інформацію щодо необхідних змін до нормативно правових актів, 
положення яких, на Вашу думку, обмежують розвиток конкуренції, створюють 
несприятливі умови для здійснення господарської діяльності, створюють умови 
для обмеження конкуренції або монополізації ринку;

7. Чи існують будь-які заходи на державному рівні або на рівні органів місцевого 
самоврядування (державні програми або місцеві програми, проекти, плани дій 
тощо) з підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на 
ринку телекомунікаційних послуг? Якщо так. необхідно надати наступну 
інформацію:
назва програм та нормативно-правових актів, якими вони визначені; 
хто може приймати участь в таких програмах?
чи існують будь-які перешкоди для підприємств щодо участі у таких програмах 
(необгрунтовані відмови, нав’язування додаткових умов або вимог, 
адміністративні бар’єри тощо)?
чи призводить реалізація відповідних програми до усунення або обмеження 
конкуренції, в тому числі шляхом надання переваг в конкуренції окремим 
суб’єктам господарювання тощо?

8. Надати інформацію щодо відомих фактів та проявів зловживання монопольним 
становищем або демонополізації економіки на ринку телекомунікаційних послуг, 
зокрема на ринку доступу до елементів інфраструктури об'єктів будівництва, 
транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової 
розподільної мережі.
Відповідь на вказане питання може бути надана у вигляді окремої довідки без 
використання бланку та підпису посадової особи.

У разі виникнення питань з приводу надання інформації на вказаний лист пропонуємо


