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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення 

електронних комунікаційних мереж» 

Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного 

положення (норми) проекту акта 

Пропозиції Обґрунтування 

…  

Закон України 

«Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» 

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

У тексті Закону слова 

«телекомунікаційних послуг» у всіх 

відмінках і числах замінити словами 

«електронних комунікаційних 

послуг» у відповідному відмінку і 

числі. 

У тексті Закону слова 

«телекомунікаційних послуг» у всіх 

відмінках і числах замінити словами 

«електронних комунікаційних 

послуг» у відповідному відмінку і 

числі. 

   

Стаття 12. Основні вимоги до 

технічних умов з доступу та порядок 

їх видачі 

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. 

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. 

   

Відсутній За зверненням замовника про 

надання доступу до визначеного 

переліку елементів 

інфраструктури об’єкта доступу, 

розробляються та видаються одні 

технічні умови з доступу до всього 

визначеного замовником переліку 

елементів інфраструктури об’єкта 

доступу. 

   



Стаття 16. Особливості укладення, 

зміни та розірвання договору з 

доступу 

Стаття 16. Особливості укладення, 

зміни та розірвання договору з 

доступу 

   

… 

7. Власник інфраструктури об’єкта 

доступу не має права розірвати 

договір з доступу без згоди 

замовника або відмовити йому у 

продовженні строку дії договору з 

доступу, за умови належного 

виконання замовником умов 

договору з доступу. 

… 

7. Власник інфраструктури об’єкта 

доступу не має права розірвати 

договір з доступу без згоди 

замовника або відмовити йому у 

продовженні строку дії договору з 

доступу, за умови належного 

виконання замовником умов 

договору з доступу. 

   

Відсутній У разі знищення у наслідок воєнних 

дій інфраструктури об’єкта доступу 

або технічних засобів електронних 

комунікацій розміщених на об’єкті 

доступу договір з доступу 

припиняється за письмовим 

зверненням однієї із сторін цього 

договору. 

  

У разі знищення у наслідок воєнних 

дій інфраструктури об’єкта доступу 

або технічних засобів електронних 

комунікацій, розміщених на об’єкті 

доступу, договір з доступу 

припиняється за письмовим 

повідомленням однієї із сторін 

цього договору, яке може 

направлятися електронними  

засобами зв’язку. 

В період дії  воєнного стану 

обмін письмовими зверненнями 

між сторонами договору 

ускладнений, доцільно 

спростити процедуру. 

Стаття 17. Особливості визначення 

плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу 

Стаття 17. Особливості визначення 

плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу 

   

… 

5. Методика визначення плати за 

доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта доступу має, зокрема, 

встановлювати: 

… 

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: 

5) коефіцієнт зниження розміру 

плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу у 

разі: 

   

…б) надання виключно 

загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг; 

…б) надання виключно 

універсальних електронних 

комунікаційних послуг; 

  

7. Розмір плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта 

доступу визначається власником 

Відсутній  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 

доступу, затвердженою відповідним 

державним органом влади згідно з 

цим Законом, і не може 

перевищувати: 

… 

5) за доступ до елементів 

інфраструктури кабельної 

каналізації електрозв’язку - 5 

відсотків мінімальної заробітної 

плати за один канало-кілометр 

кабельної каналізації електрозв’язку 

на місяць. 

Розмір мінімальної заробітної 

плати визначається законом станом 

на 1 січня поточного року. 

відсутній 

інфраструктури цього об’єкта 

доступу згідно з методикою 

визначення плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта 

доступу, затвердженою відповідним 

державним органом влади згідно з 

цим Законом, і не може 

перевищувати: 

… 

5) за доступ до елементів 

інфраструктури кабельної 

каналізації електрозв’язку - 5 

відсотків мінімальної заробітної 

плати за один канало-кілометр 

кабельної каналізації електрозв’язку 

на місяць. 

Розмір мінімальної заробітної 

плати визначається законом станом 

на 1 січня поточного року. 

Замовник звільняється від 

періодичної плати за доступ за 

весь час, протягом якого елементи 

інфраструктури об’єкта доступу не 

могли бути використаними ним 

через обставини, за які він не 

відповідає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно врегулювати питання 

зобов’язання оплати доступу за 

договорами за розміщення засобів 

електронних комунікацій на 

інфраструктурі, до якої фактично 

немає доступу. 

У разі, коли елементи 

інфраструктури не 

використовуються з причин, що не 

залежать від них. (ч. 6 ст.762 ЦКУ). 

Наприклад, території в окупації, 

території, де фактично органи 

державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, 

території де Мінюстом обмежено 

доступ до Реєстрів, території, що 

входять до Переліку Мінреінтеграції 

територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які 



перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні).  

Ця норма дозволить офіційно 

зафіксувати Замовником 

період, коли комунікація з 

Власником відсутня, договір 

доступу чинний, але 

інфраструктура не доступна і не 

використовується фактично 

Замовником з метою надання 

електронних комунікаційних 

послуг.  

Доцільно в перехідних положеннях 

доповнити, що така норма 

застосовується до правовідносин 

починаючи з 24.02.2022р., коли 

оголошено дію воєнного стану на 

території України. 

 ІІ. Прикінцеві положення.  

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його 

опублікування. 

ІІ. Прикінцеві положення.  

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його 

опублікування та застосовується до 

правовідносин з 24 лютого 2022 

року. 

 

Необхідно забезпечити можливість  

застосування норми цього Закону до 

правовідносин, які фактично 

склалися з дати початку дії воєнного 

стану та потребують врегулювання 

сторонами з врахуванням періодів, 

що минули. 

  

 

__________________________________________ 


