
Закон України  

№ 1834-VIII: 

шляхи 

імплементації 



04.06.2017 р. набрав чинності 

Закон № 1834-VIII «Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою 

розвитку  телекомунікаційних 

мереж». 



Мета Закону  № 1834-VIII 

Безперешкодний  

доступ 

Ефективна 

 конкуренція 

Розвиток  

Інформаційного 

 суспільства 

Реалізація 

 громадянами  

конституційного права 

 на інформацію  



ПРО ПОЗИТИВНЕ В ЗАКОНІ… 

Забезпечення недискримінаційного  

рівного доступу. 

Заборона виконання будь-яких робіт, 

здійснення будівництва, реконструкції 

тощо - як умови отримання доступу. 

Заборона відмови у видачі ТУ  з 

підстав,  що не встановлені Законом.  

Заборона встановлення додаткової 

плати за доступ, крім визначеної 

Законом.  



Знання законів полягає не в тому, щоб 

пам’ятати їх слова, а в тому, щоб 

розуміти їх зміст. 

М.Т. Цицерон 
 



ШЛЯХ ДО ДОСТУПУ 

Договір 

 доступу 

ПРОЕКТ 

TУ 

ЗАПИТ 



Закон недієвий без 

прийняття нормативно-

правових актів Правил 

та Методик, оскільки не 

має механізмів його 

реалізації. 

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 



НАСЛІДКИ ВІСУТНОСТІ ПРАВИЛ та МЕТОДИК- 

трактування Закону на власний розсуд… 

«Інтернетчкам»: 

- Покрасити вхідні двері будинку-

2000грн… 

«Мобільщикам»: 

- Купити матеріали на ремонт даху -

3000грн… 

- «Кабельне телебачення» - зарплата 

мені + прибиральниці+…..-5000грн…. 

 

Мрії голови новоствореного 

ОСББ... 



ОЧІКУВАННЯ РИНКУ  

та необхідно врахувати (1) 

 Прозорі, зрозумілі (без двозначних трактувань) 

Правила надання доступу до інфраструктури 

всіх форм власності.  

 Право у операторів/провайдерів вимагати у 

власника  об’єкта доступу правовстановлюючі 

документи. 

 Запобігання безпідставній відмові: чіткий 

механізм визначення відсутності технічної 

можливості  доступу до інфраструктури 

ВИКЛЮЧНО за рахунок його власника. 

 Проведення інвентаризації об`єктів доступу 

ВИКЛЮЧНО силами і за рахунок власника 

об’єкту. 

 



ОЧІКУВАННЯ РИНКУ  

та необхідно врахувати (2) 

 Прозорі, зрозумілі  формули ціноутворення в 

Методиках формування тарифів за доступ до 

елементів інфраструктури 

 Реалізація права власника об’єкта доступу 

демонтувати (частково демонтувати) технічні 

засоби телекомунікацій, розміщених без 

укладення договору з доступу виключно на 

підставі рішення суду  

 Вичерпний  перелік послуг: одноразова плата 

виключно за ТУ + періодична плата за доступ 

(за наявності фактичних витрат), відповідно до 

Закону № 1834-VIII. 

 



ОЧІКУВАННЯ РИНКУ  

та необхідно врахувати (3) 

 

 Єдині рівні правила надання доступу до 

інфраструктури кабельної каналізації 

електрозв’язку всіх форм власності з 

встановленням переліку послуг  та тарифами 

відповідно до Закону № 1834-VIII. 

 Розумні та стислі терміни розгляду заяв, 

видачі ТУ та  організації доступу. 

Механізм контролю визначення надання 

виключно загальнодоступних послуг. 

 Припинення дії договору доступу виключно  у 

зв'язку з припиненням надання послуг.  

Механізм реалізації досудового врегулювання 

спору. 



Дякую за 

увагу! 

Світлана Юревич, ТОВ «ОСНОВА-ТВ» м.Чернігів 


