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На звернення від 16.12.2021 № 175 щодо формування тарифів на надання
в користування кабельної каналізації електрозв’язку, надіслане на розгляд до
Офісу Президента України, розглянуто  Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах електронних комунікацій,радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК), в межах
компетенції повідомляємо наступне.

Листом від 27.04.2021 № 2251-вих-80Д922-2021 до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України
(далі - НКРЗІ) звернулось АТ «Укртелеком» із пропозицією щодо перегляду
тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації лише для послуг
«Використання кабельної каналізації» та «Бронювання місця в кабельної
каналізації», пропозиції передбачали підвищення на 25% для всіх типів
кабелю. 

За результатами проведеної Апаратом НКРЗІ роботи, 16.12.2021
відбулась робоча нарада з обговорення пропозицій АТ «Укртелеком» щодо
перегляду Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації
(далі – Граничні тарифи), за результатами якої було складено протокол та
вирішено: відтермінувати прийняття рішення НКРЗІ стосовно затвердження
Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації
електрозв’язку операторів телекомунікацій; підготувати запити до інших
власників ККЕ для аналізу та узагальнення собівартості тарифів на надання в
користування ККЕ операторів телекомунікацій; за результатами вивчення всіх
факторів та наданої додаткової інформації власників ККЕ, підготувати
консолідований проект рішення НКРЗІ стосовно перегляду Граничних тарифів
на надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій. 

Враховуючи викладене, Апаратом НКРЗІ було підготовлено запити до
операторів, постачальників електронних комунікаційних мереж, які надають в
користування кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж про
розрахунок собівартості послуг «Використання кабельної каналізації» та



«Бронювання місця в кабельній каналізації» з відповідними економічним
обґрунтуванням для обслуговування 1 канало-кілометра кабельної каналізації.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України від 16.12.2021 № 1971-ІХ «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, є
правонаступником НКРЗІ.

За результатами отриманих відповідей, Апаратом НКЕК буде проведено
детальний аналіз та узагальнення собівартостей інших власників кабельної
каналізації для прийняття виваженого рішення.

Крім того повідомляємо, що пунктом 5.3. Порядку регулювання тарифів
на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів
телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 № 540,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2012 за № 1901/22213
(далі - Порядок), для перегляду чинних тарифів оператор телекомунікацій
подає до НКРЗІ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку
інформацію:

економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково
дані про доходи, витрати, рентабельність);

розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці
калькулювання;

порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни
доходів при введенні нових тарифів.

Однак, слід звернути увагу, що згадані показники, відповідно до
Порядку, повинні надсилатись виключно регулятору, а не будь-якій іншій
організації для опрацювання. Крім того, надавати згадану інформацію третім
особам можливо лише зі згоди оператора, постачальника електронних
комунікаційних мереж, який надсилав її регулятору.
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