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РІШЕННЯ 
 

    13 травня 2021__ року                     Старокостянтинів                                      № __127_ 

 

 

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій щодо 

встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації, 

електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

 

З метою врегулювання питання доступу до інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації 

електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності для 

розташування технічних засобів телекомунікацій, забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства та створення належних умов для розвитку 

конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення 

ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності, відповідно до Закону 

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

метою розвитку телекомунікаційних мереж», керуючись пунктом а статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції: 

1) встановити, що плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової  розподільної мережі комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади визначається підприємствами, установами, 

організаціями, за якими закріплені ці об’єкти на праві господарського відання 

чи оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі, відповідно 

до методик визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 

доступу, затверджених відповідними  державними органами влади, та не 

перевищує граничний розмір, встановлений статтею 17 Закону України «Про  
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доступ до об’єктів будівництва, транспорту, енергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж»; 

2) підприємствам, установам, організаціям, за якими закріплені об’єкти 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової  розподільної мережі комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на праві господарського відання чи 

оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі: 

забезпечувати на договірній основі безперешкодний та 

недискримінаційний доступ операторів та провайдерів телекомунікацій, 

уповноважених ними осіб до об’єктів, які закріплені на праві господарського 

відання або оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі; 

надавати управлінню житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської ради: 

звіти щодо дотримання законодавства стосовно безперешкодного та 

недискримінаційного доступу до об’єктів - щороку до 20 червня та 20 грудня; 

розрахунок плати за доступ до об’єктів - щороку до 20 січня. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


