
ПРОЕКТ 

 

 

 

Про встановлення плати за доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

 

 

Відповідно до пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» Київська міська рада вирішила: 

1. Встановити, що розміри плати за доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової 

розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста 

Києва не можуть перевищувати розміри, встановлені статтею 17 Закону 

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

з метою розвитку телекомунікаційних мереж». 

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві 

державним адміністраціям щодо об’єктів будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності, закріплених на праві господарського відання 

або оперативного управління (в тому числі на балансі) за підприємствами, 

установами, організаціями підпорядкованими структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) або віднесеними до сфери управління районних у місті Києві 

державних адміністрацій забезпечувати: 

2.1. організацію недискримінаційного доступу операторів та 

провайдерів телекомунікацій інфраструктури цих об’єктів на договірній 

основі з підприємствами, установами, організаціями територіальної громади 

міста Києва; 

2.2. контроль за дотриманням підприємствами, установами, 

організаціями комунальної власності вимог законодавства щодо 



2 
 

безперешкодного доступу на договірній основі операторів та провайдерів 

телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури цих об’єктів; 

2.3. контроль за правильністю обрахування плати за доступ до цих 

об’єктів; 

2.4. організацію розвитку інфраструктури цих об’єктів для розміщення 

технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у 

телекомунікаційних послугах. 

3. Підприємствам, установам, організаціям територіальної громади 

міста Києва: 

3.1. забезпечувати безперешкодний та недискримінаційний доступ 

операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до 

інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, які закріплені на 

праві господарського відання або оперативного управління (в тому числі на 

балансі) за підприємствами, установами, організаціями підпорядкованими 

структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та віднесені до сфери управління 

районних у місті Києві державних адміністрацій, на договірній основі, з 

дотриманням правил надання доступу до відповідних об’єктів доступу, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

3.2. визначати розмір плати, зазначений в пункті 1 цього рішення, 

згідно з методиками, затвердженими центральними органами виконавчої 

влади та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, у договорах з доступу; 

3.3. надавати на адресу структурного підрозділу виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 

підпорядкуванні якого перебуває підприємство, установа, організація або 

районної в місті Києві державної адміністрації до сфери управління якої 

віднесено підприємство, установа, організація звіти щодо дотримання 

законодавства стосовно безперешкодного та недискримінаційного доступу до 

інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, які закріплені на 

праві господарського відання або оперативного управління (в тому числі на 

балансі), розрахунок та нарахування плати по об’єктам двічі на рік: до 1 серпня 

року що настає за звітним (за І півріччя) та до 1 лютого звітного року (за ІІ 

півріччя). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань власності.  


