
 

                       ПРОЄКТ № 3791 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ____________ 2020 року                                                                № _____ 

 

Про встановлення плати за доступ  

до об’єкта будівництва, транспорту,  

енергетики, кабельної каналізації  

електрозв’язку,  будинкової розподільної  

мережі комунальної  власності територіальної  

громади м. Кропивницького  

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26, 30, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України 

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

розвитку телекомунікаційних мереж», «Про захист економічної конкуренції», 

та з метою створення належних умов для розвитку конкуренції на ринку 

телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання 

існуючих елементів інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку будинкової розподільної 

мережі комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького, 

Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

  1. Встановити, що плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 

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

будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького визначається володільцями відповідної інфраструктури 

або її окремих елементів, у розмірі, що не перевищує, граничний розмір, 

встановлений статтею 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». 
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2. Володільцям об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького або її окремих 

елементів, забезпечувати на договірній основі безперешкодний та 

недискримінаційний доступ операторів та провайдерів телекомунікацій, 

уповноважених ними осіб до відповідної інфраструктури.  

 

3. Підприємствам, установам, організаціям територіальної громади міста 

Кропивницького визначати у договорах з доступу розмір плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, 

кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі 

відповідно до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» 

та затверджених методик визначення плати за доступ до елементів 

інфраструктури.  

 

4. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького відповідно до 

функціональних повноважень забезпечувати: 

організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів 

телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів 

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

будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з 

підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура; 

організацію розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту 

комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з 

метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах; 

здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної 

власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі 

безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, 

уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування 

плати за доступ. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Вергуна.  

 

 

Міський голова                                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

Володимир Казанок 22 05 06 


