
Додаток до Вих. ІнАУ № 170/1 від 03.12.2021 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

Із пропозиціями ІнАУ до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»  щодо спрощення розміщення 

об’єктів телекомунікаційної інфраструктури» 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Пропозиції ІнАУ до положення акта 

законодавства 

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 

 

 

 

 

… 

4. Розмір плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу 

встановлюється договором з доступу 

згідно з методикою визначення плати за 

доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта доступу, затвердженою відповідно 

до цього Закону. 

Відсутній 

 

 

 

 

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. 

За зверненням замовника про надання 

доступу, до визначеного ним переліку 

елементів інфраструктури, 

виготовляються 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 

доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта доступу, затвердженою відповідно 

до цього Закону. 

До складу плати за доступ входять всі 

податки, збори та обов’язкові платежі, 

встановлені законодавством. 

 

 

Стаття 17. Особливості визначення плати 

за доступ до елементів  інфраструктури 

об’єкта доступу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

4. Розмір плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта доступу 

встановлюється договором з доступу 

згідно з методикою визначення плати за 

доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта доступу, затвердженою відповідно 

до цього Закону. 

Розмір періодичної плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта 

доступу враховує пропорційний 

розподіл витрат на утримання 

елементів інфраструктури об’єкта 



2 
 

 

 

 

 

… 

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: 

1) за розроблення та видачу технічних 

умов з доступу - 50 відсотків мінімальної 

заробітної плати; 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

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: 

Відсутній 

 

 

 

2) за доступ до елементів інфраструктури 

об'єктів електроенергетики, зокрема, 

однієї опори лінії електропередачі або 

зовнішнього освітлення (в місяць за опору) 

- 0,05 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, крім: 

а) меж міст та районних центрів, які не 

знаходяться на територіях з особливим 

режимом мовлення - 0,1 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати;  

б) меж міст Київ та Севастополь - 0,2 

відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати.  

доступу, пов’язаних з наданим 

доступом, між усіма замовниками, які 

використовують одні й ті самі елементи 

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 доступу, 

затвердженою відповідним державним 

органом влади згідно з цим Законом, 

включає всі податки і збори, передбачені 

законодавством, і не може перевищувати: 

1) за розроблення та видачу технічних 

умов з доступу - 20 відсотків мінімальної 

заробітної плати; 

2) за доступ до елементів інфраструктури 

об'єктів електроенергетики, зокрема, 

однієї опори лінії електропередачі або 

зовнішнього освітлення (в місяць за опору) 

- 0,05 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, крім: 

а) меж міст та районних центрів, які не 

знаходяться на територіях з особливим 

режимом мовлення - 0,1 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати;  

б) меж міст Київ та Севастополь - 0,2 

відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати. 
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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 2 відсотки 

розміру мінімальної заробітної плати за 

будівлю/споруду нежитлового 

призначення на місяць. 

 

 

 

 

 

... 

10. У разі якщо власник інфраструктури 

об’єкта електроенергетики відповідно до 

вимог чинного законодавства України не 

веде окремого обліку додаткових витрат на 

утримання елементів інфраструктури 

об’єкта електроенергетики, то 

максимальний розмір плати за доступ має 

становити 50 відсотків від граничного, 

передбаченого частиною сьомою цієї 

статті. 

3) за доступ до інфраструктури об’єкта 

будівництва: 

за користування будинковою 

розподільною мережею (в місяць за 

будинок) - 1 відсоток розміру мінімальної 

заробітної плати для будинків до 100 

квартир; 3 відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати для будинків від 101 до 

160 квартир; 4 відсотки розміру 

мінімальної заробітної плати для будинків 

від 161 квартири і більше; 

за доступ до опор зовнішнього 

освітлення - 0,2 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати за одну 

опору на місяць; 

для будівель, споруд нежитлового 

призначення - 2 відсотки розміру 

мінімальної заробітної плати за 

будівлю/споруду нежитлового 

призначення на місяць; 

… 

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. 
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Відсутня 11. Розмір періодичної плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єктів 

електроенергетики, у разі відсутності 

окремого обліку, визначається шляхом 

пропорційного розподілу витрат на 

утримання елементів інфраструктури 

об’єкта електроенергетики, пов’язаних з 

наданим доступом, між усіма 

замовниками, які використовують одні й ті 

самі елементи інфраструктури об’єктів 

електроенергетики. 

Розмір періодичної плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єктів 

електроенергетики при використанні 

декількома замовниками не може 

перевищувати: 

1) для двох замовників - 50 відсотків від 

граничного розміру, встановленого в 

частині сьомій цієї статті, для кожного 

замовника; 

2) для трьох замовників - 35 відсотків від 

граничного розміру, встановленого в 

частині сьомій цієї статті, для кожного 

замовника; 

3) для чотирьох і більше замовників - 25 

відсотків від граничного розміру, 

встановленого в частині сьомій цієї статті, 

для кожного замовника. 

11. Розмір періодичної плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єктів 

доступу, у разі відсутності окремого 

обліку, визначається шляхом 

пропорційного розподілу витрат на 

утримання елементів інфраструктури 

об’єкта доступу, пов’язаних з наданим 

доступом, між усіма замовниками, які 

використовують одні й ті самі елементи 

інфраструктури об’єктів доступу. 

 

Розмір періодичної плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єктів 

доступу при використанні декількома 

замовниками не може перевищувати: 

 

1) для двох замовників - 50 відсотків від 

граничного розміру, встановленого в 

частині сьомій цієї статті, для кожного 

замовника; 

2) для трьох замовників - 35 відсотків від 

граничного розміру, встановленого в 

частині сьомій цієї статті, для кожного 

замовника; 

3) для чотирьох і більше замовників - 25 

відсотків від граничного розміру, 

встановленого в частині сьомій цієї статті, 

для кожного замовника. 

 


