
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою 

розвитку електронних комунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку електронних комунікаційних мереж» 

Норма (положення) законодавчого акта в чинній редакції Норма (положення) законодавчого акта в редакції проекту Закону 

 

Закон України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж"  

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 11, ст.101) 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

… 

власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу (далі - власник 

інфраструктури об’єкта доступу) - фізична або юридична особа, у власності 

(володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта доступу або окремі її 

елементи; 

 

 

 

… 

елементи інфраструктури об’єкта доступу - складові частини інфраструктури 

відповідного об’єкта доступу, що надаються або можуть надаватися 

власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на 

договірних засадах; 

 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

… 

власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу (далі – власник 

інфраструктури об’єкта доступу) – фізична або юридична особа, у власності, у 

тому числі у спільній власності, якої перебуває інфраструктура об’єкта 

доступу або окремі її елементи чи яка має право користування або 

розпорядження інфраструктурою об’єкта доступу або окремими її елементами 

на законних підставах; 

… 

елементи інфраструктури об’єкта доступу - складові частини інфраструктури 

відповідного об’єкта доступу, в тому числі, які перебувають у спільній 

власності, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури 

об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;… 

Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі 

1. Технічні умови з доступу розробляються та видаються власником 

інфраструктури відповідного об’єкта доступу замовнику в порядку, на умовах 

та у строк, що визначені правилами надання доступу до інфраструктури 

відповідного об’єкта доступу.… 

 

Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі 

1. Технічні умови з доступу розробляються та видаються власником 

інфраструктури відповідного об’єкта доступу замовнику при розміщенні 

нових електронних комунікаційних мереж, в порядку, на умовах та у строк, 

що визначені правилами надання доступу до інфраструктури відповідного 

об’єкта доступу. 

Стаття 14. Права та обов’язки власника інфраструктури об’єкта доступу 

… 

Стаття 14. Права та обов’язки власника інфраструктури об’єкта доступу 

… 
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2. Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний: 

1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний 

доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах 

інфраструктури об’єкта доступу; 

Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, 

здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення 

інфраструктури об’єкта доступу як умови отримання доступу до нього. 

 

 

2. Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний: 

1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний 

цілодобовий доступ до всіх технічних засобів електронних комунікацій, 

розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу. 

У разі, якщо технічні засоби електронних комунікацій розташовані на 

елементах інфраструктури об’єкта доступу за згодою попереднього 

власника інфраструктури об’єкта доступу, новий власник 

інфраструктури об’єкта доступу має забезпечувати безперешкодний 

цілодобовий доступ до таких технічних засобів електронних комунікацій 

оператору електронних комунікацій або уповноваженій ними особі до 

укладення/переукладення з ним договору з доступу або до спливу 

місячного строку на прийняття замовником пропозиції власника 

інфраструктури об’єкта доступу про укладення договору з доступу, 

залишеної без відповіді замовника. 

…… 

3. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, 

здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення 

інфраструктури об’єкта доступу або плати за виконання таких робіт як 

умови отримання доступу до об’єкта доступу. 

Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу 

 

2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику 

технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта 

доступу проектної документації з доступу. 

 

відсутній 

 

 

 

 

 

Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу 

 

2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику 

технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта 

доступу проектної документації з доступу. 

Укладення договору доступу з метою користування інфраструктурою 

об’єкта доступу, де вже існують електроні комунікаційні мережі, 

здійснюється без видачі замовнику технічних умов з доступу, після 

направлення власнику інфраструктури об’єкта доступу засвідченої 

замовником фотокопії проектної документації будівництва такої 

електронної комунікаційної мережі. 
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Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення 

замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою 

особою (представником), до якого додаються два примірники таких 

документів: 

1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу 

(засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу); 

2) проект договору з доступу. 

… 

3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може 

перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури 

об’єкта доступу документів, передбачених частиною другою цієї статті. 

 

Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону. 

Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються 

в судовому порядку. 

…Відсутній 

 

Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення 

замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою 

особою (представником), до якого додаються два примірники таких 

документів: 

1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу 

(засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу); 

2) проект договору з доступу. 

… 

3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може 

перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури 

об’єкта доступу документів, передбачених частиною другою цієї статті. 

 

Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону. 

Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються 

в судовому порядку. 

Стаття 17. Особливості визначення плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта доступу 

… 

2. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за 

розроблення та видачу технічних умов з доступу. 

Стаття 17. Особливості визначення плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта доступу 

… 

2. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за 

розроблення та видачу технічних умов з доступу. 

Відсутній 

 

За зверненням замовника про надання доступу до визначеного ним 

переліку елементів інфраструктури розробляються та видаються одні 

технічні умови з доступу  

4. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу 

встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за 
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доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою 

відповідно до цього Закону. 

5. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта доступу має, зокрема, встановлювати: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) коефіцієнт зниження розміру плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу у разі: 

а) надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на 

депресивних територіях; 

б) надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг; 

… 

 

5. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта доступу має, зокрема, встановлювати: 

1) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової 

плати за доступ; 

2) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної 

плати за доступ; 

3) перелік прямих витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, 

пов’язаних з утриманням елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими 

користується замовник; 

4) механізм визначення розміру плати за доступ у вигляді формули із 

пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури об’єкта доступу 

між замовниками, якщо вони використовують одні й ті самі елементи 

інфраструктури об’єкта доступу; 

5) коефіцієнт зниження розміру плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу у разі: 

а) надання електронних комунікаційних послуг у селищах і селах або 

на депресивних територіях; 

б) надання виключно універсальних електронних комунікаційних 

послуг; 

6) підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу; 

7) механізм визначення плати за транзит кабельних ліній у вигляді 

формули; 

8) строки сплати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу.  

7. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу 

визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з 

методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 

7. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу 

визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з 

методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 
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доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим 

Законом, і не може перевищувати: 

доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим 

Законом, включає всі податки і збори, передбачені законодавством, і не 

може перевищувати: 

2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики - 

0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої 

інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на 

місяць; 

2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

електроенергетики - 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати за одну 

опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі 

опору лінії електропередачі, на місяць, крім: 

Відсутній а) міст та районних центрів, які не знаходяться на територіях з 

особливим режимом мовлення - 0,1 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати;  

Відсутній б) міст Київ та Севастополь - 0,2 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати.  

3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування 

будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) - 2 відсотки 

розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; 3 відсотки 

розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; 5 

відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири 

і вище; 

Відсутній. 

3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за 

користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) 

- 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 

квартир; 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків 

від 101 до 160 квартир; 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати 

для будинків від 161 квартири і вище; 

За доступ до будівель, споруд нежитлового призначення, колекторів 

будь-якого призначення – 2 відсотки розміру мінімальної заробітної 

плати за доступ до однієї будівлі/споруди нежитлового призначення за 

один кілометр колектору на місяць, крім випадків, визначених у абзаці 4 

п. 3 ч. 7 цієї статті.  

За доступ до опор зовнішнього освітлення, в тому числі для 

розміщення базових станцій мобільного зв’язку – 0,05 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати за одну опору на місяць, крім: 

 міст та районних центрів – 0,1 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати за одну опору на місяць; 
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міст Київ та Севастополь – 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати за одну опору на місяць. 

Розмір плати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва 

(крім опор зовнішнього освітлення) з метою розміщення базових станцій 

мобільного зв’язку розраховується згідно з Методикою визначення 

плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу та 

погоджується Сторонами у Договорі з доступу, але не може 

перевищувати: 

 розміру однієї мінімальної заробітної плати за доступ до 

інфраструктури одного об’єкта будівництва у випадках 

використання державного майна, комунального майна та майна, що 

належить Автономній Республіці Крим у містах Києві, Севастополі, 

інших містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік; 

50 % мінімальної заробітної плати за доступ до інфраструктури одного 

об’єкта будівництва у випадках використання державного майна, 

комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці 

Крим у інших населених пунктах. 

Відсутні 

 

10. У разі якщо власник інфраструктури об’єкта доступу відповідно 

до вимог чинного законодавства України не веде окремого обліку 

додаткових витрат на утримання елементів інфраструктури об’єкта 

доступу, то максимальний розмір плати за доступ має становити 50 

відсотків від граничного, передбаченого частиною сьомою цієї статті. 

Відсутній 11. Розмір періодичної плати за доступ до об’єктів доступу, у разі 

відсутності окремого обліку, визначається шляхом пропорційного 

розподілу витрат на утримання об’єкта доступу, пов’язаних з наданим 

доступом, між усіма замовниками, які використовують одні й ті самі 

об’єкти доступу. 

Відсутній 12. У разі невстановлення власником інфраструктури об’єкта 

доступу або виконавчим органом сільської, селищної, міської ради та 

військово-цивільної адміністрації які здійснюють господарське відання 
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чи оперативне управління такими об’єктами, розміру плати за доступ, 

укладення договору з доступу здійснюється із визначенням плати за 

доступ до інфраструктури об’єкта доступу у розмірі 50 відсотків від 

граничного розміру, встановленого в частині сьомій цієї статті. 

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

2. 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. 

 

 

… 

3. За технічні засоби телекомунікацій, розміщені до дня набрання чинності 

цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх форм 

власності, одноразова плата за доступ не справляється. 

Відсутній 

… 

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

2. Чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є 

розташування технічних засобів електронних комунікацій для надання 

електронних комунікаційних послуг з використанням елементів 

інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, 

визначених такими договорами. 

… 

3. За технічні засоби електронних комунікацій, розміщені до дня набрання 

чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх 

форм власності, одноразова плата за доступ не справляється. 

У такому разі договір з доступу укладається без видачі технічних умов, 

розроблення та погодження проектної документації. 

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 10, ст.78) 

Стаття 10. Статутні органи об’єднання 

… 

До компетенції правління відноситься: 

… 

укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення 

контролю за їх виконанням; 

 

… 

Стаття 10. Статутні органи об’єднання 

… 

До компетенції правління відноситься: 

… 

укладення договорів про виконання робіт, надання послуг, доступу до 

інфраструктури об’єкта доступу та здійснення контролю за їх виконанням; 

… 

Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації 

багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому 

будинку 

… 

Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації 

багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому 

будинку 

… 
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Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється 

на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними 

організаціями відповідно до вимог законодавства. 

Відсутній 

 

 

 

Відсутній 

 

 

… 

Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється 

на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними 

організаціями відповідно до вимог законодавства. 

Забезпечення електронними комунікаційними послугами квартир та 

нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх 

володільцями та постачальниками електронних комунікаційних послуг 

відповідно до вимог законодавства. 

Розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою 

забезпечення електронними комунікаційними послугами володільців 

квартир та нежитлових приміщення у багатоквартирному будинку 

здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

електронних комунікаційних мереж». 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343)   

Стаття 30. Технічні умови 

… 

Відсутня 

Стаття 30. Технічні умови 

… 

9. При новому будівництві, а також при проведенні капітальних 

ремонтів, багатоквартирні будинки, інші будівлі повинні бути обладнані 

точкою доступу, за допомогою якої оператор електронних комунікацій 

може отримати доступ до інфраструктури всередині будівель, а також 

обладнані внутрішньобудинковою фізичною інфраструктурою для 

розгортання електронних комунікаційних мереж. 

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 

262) 

Стаття 7. Обов’язки співвласників багатоквартирного будинку 

1. Співвласники зобов’язані: 

1) забезпечувати належне утримання та належний санітарний, 

протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного 

будинку; 

Відсутній 

 

 

Стаття 7. Обов’язки співвласників багатоквартирного будинку 

1. Співвласники зобов’язані: 

1) забезпечувати належне утримання та належний санітарний, 

протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного 

будинку; 

1-1) забезпечувати доступ до спільного майна багатоквартирного 

будинку для розташування технічних засобів електронних комунікацій 

та їх обслуговування відповідно до Закону України «Про доступ до 
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… 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

електронних комунікаційних мереж»;… 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 1, ст. 1) 

Стаття 8. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителів 

… 

4. Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний: 

1) забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного 

будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і 

договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від 

власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання 

окремих робіт та послуг; 

 

 

… 

Стаття 8. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителі 

… 

4. Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний: 

1) забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного 

будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і 

договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від 

власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання 

окремих робіт та послуг та договори з доступу відповідно до Закону 

України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних 

мереж»;… 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25) 

Стаття 2. Правові засади використання державного майна, майна, що 

належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній 

власності, мета та принципи оренди. 

... 

6. Галузеві особливості оренди державного та комунального майна можуть 

встановлюватися виключно законами. 

… 

Відсутній 

Стаття 2. Правові засади використання державного майна, майна, що 

належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній 

власності, мета та принципи оренди. 

... 

6. Галузеві особливості оренди державного та комунального майна можуть 

встановлюватися виключно законами. 

… 

Відносини користування державним майном, комунальним майном та 

майном, що належить Автономній Республіці Крим, для доступу до 

інфраструктури об’єкта доступу для розташування технічних засобів 

електронних комунікацій операторами електронних комунікацій, що не 

передбачає оренду відповідного майна, регулюються Законом України 

«Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з 

метою розвитку електронних комунікаційних мереж». 

 


