
Тимчасовий порядок  надання кабельної каналізації  
ВАТ «Укртелеком» у користування суб’єктам господарювання  

 
 
1. Загальні положення 
 
1.1. Тимчасовий порядок надання кабельної  каналізації ВАТ «Укртеле-

ком» у користування суб’єктам господарювання                   (далі – Тимчасовий 
порядок) розроблено відповідно до чинного законодавства України, а саме: 

- Закону України «Про телекомунікації»; 
- Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних 

умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру 
плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20.12.1999 № 2328; 

- відомчих будівельних норм України ВБН В.2.2-45-1-2004       «Лінійно-
кабельні споруди», затверджених наказом Державного комітету зв’язку та 
інформатизації України від 30.03.2004 № 62; 

- Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у 
сфері телекомунікацій, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 
27.02.2006 № 180; 

- державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. 
Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної докумен-
тації для будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 20.01.2004 
№ 8; 

- Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.01.1996 № 135; 

- керівного нормативного документа КНД 45-189-2003 «Керівництво з 
експлуатації лінійно-кабельних споруд», затвердженого наказом Державного 
комітету зв’язку та інформатизації України від 30.12.2003 № 269; 

- корпоративного стандарту товариства КСТ 5.1.009-007 «Розпорядження      
основними   засобами ВАТ «Укртелеком», затвердженого наказом товариства 
від 11.06.2007 № 251, зі змінами та доповненнями; 

- СУОП 11-08  «Порядок  допуску  сторонніх   організацій  до виконання 
робіт на об’єктах електрозв’язку ВАТ «Укртелеком», затвердженої наказом 
товариства від 01.09.2008 № 322. 

 
1.2. Цей документ визначає порядок розгляду філіями ВАТ «Укртелеком» 

(далі – філії та/або структурні підрозділи філії) звернень суб’єктів господарю-
вання (далі – замовник) щодо надання їм в користування каналів (місць у 
каналі) кабельної каналізації товариства, стосовно підготовки та видачі 
технічних умов (далі – ТУ), оформлення допуску на виконання робіт і 
контролю за роботою сторонніх організацій у кабельній каналізації товариства 
та оплати послуг. 

1.3.  Окремі вільні канали (місця в каналі) кабельної каналізації товариства 
можуть надаватися в користування замовникам для прокладання кабелів 
зв’язку, побудови корпоративних мереж, телемереж з урахуванням техноло-
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гічного резерву, поточних і перспективних планів філій щодо розвитку мережі 
товариства за письмовим зверненням.  

1.4. Послуга з надання в користування каналу (місця в каналі) кабельної 
каналізації не включає технічне обслуговування прокладеного  кабелю.  

 
2. Порядок розгляду звернень щодо підготовки та видачі технічних 

умов на прокладання кабелю в кабельній каналізації товариства і 
будівництво лінійно-кабельних споруд іншими суб’єктами господа-
рювання 

 
2.1. Письмовий запит замовника щодо видачі ТУ (далі – запит) 

реєструється у  філії в установленому порядку і передається до відповідного 
структурного підрозділу цієї філії на виконання. Відповідальність за видачу ТУ 
покладається на керівництво філії.  

2.2. Філії з питань видачі ТУ взаємодіють тільки із замовником ― особою, 
від якої надійшов письмовий запит щодо видачі ТУ, або з представником, 
повноваження якого документально підтверджені відповідно до чинного 
законодавства. 

2.3. Замовник у письмовому запиті визначає мету прокладання кабелю, 
його тип та ємність.  До запиту замовника додається: 

- схема проходження існуючого кабелю замовника (копія картограми), 
якщо він планує використовувати його під час реалізації ТУ; 

- адреси об’єктів;  
додатково для оператора/провайдера телекомунікацій: 
- копія повідомлення Національної комісії з питань регулювання зв’язку 

України (далі – НКРЗ) про включення до реєстру суб’єкта господарювання у 
сфері телекомунікацій; 

- копія ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій; 
додатково для забудовників: 
- інформація про кількість квартир та офісних приміщень на об’єкті 

забудови – у разі телефонізації; 
- копія рішення державних органів влади про передачу земельної ділянки 

під будівництво; 
- копія плану місцевості з визначеним розміщенням будівель та/або будівлі 

(кадастровий план). 
2.3.1. Філія протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту 

перевіряє правильність оформлення доданих до нього документів. 
2.3.2. У разі якщо запит є неповним або не відповідає п. 2.3 Тимчасового 

порядку, філія визначає недоліки та у письмовій формі повідомляє суб’єкта 
господарювання про необхідність їх усунення або надання додаткових 
пояснень у письмовій формі.  

2.3.3. Замовник протягом 5 календарних днів з дати отримання листа 
усуває зазначені в ньому недоліки та повідомляє про це філію. 

2.3.4. Протягом 15 календарних днів з дати отримання від замовника 
запиту або листа про усунення недоліків (у разі їх виявлення) філія зобов’язана 



 3  

надати йому відповідь щодо можливості надання доступу до кабельної 
каналізації. 

2.4. ТУ на будівництво споруд для телефонізації об’єктів, а також на 
прокладання кабелів з мідними провідниками та волоконно-оптичних кабелів 
між технологічними майданчиками замовників (власними або точками 
присутності) для всіх сторонніх замовників (підприємств, установ, організацій) 
розробляються відповідним структурним підрозділом філії. 

2.5. При розробленні ТУ відповідно до вимог нормативних документів, 
зазначених у п. 1.1 Тимчасового порядку, необхідно враховувати такі 
особливості прокладання кабелю в каналі кабельної каналізації товариства: 

- вільні канали в кабельній каналізації надаються в користування з 
урахуванням технологічного резерву, поточних і перспективних планів філій 
щодо розвитку мережі товариства; 

- при видачі замовникам ТУ на прокладання кабелів у кабельній каналізації 
необхідність докладання каналів на окремих ділянках зазначається в акті 
обстеження кабельної каналізації на трасі прокладання кабелю (який є 
невід’ємним додатком до виданих ТУ); 

- прокладання оптичних кабелів у кабельній каналізації здійснюється, в 
основному, у вільних каналах, розташованих, по змозі, у середині блока по 
вертикалі, і крайніх каналах – по горизонталі. У вільному каналі внутрішнього 
діаметра 100 мм допускається прокладання не більше п’яти-шести однотипних 
оптичних кабелів; 

- прокладання неброньованих оптичних кабелів у каналі, зайнятому 
кабелями електрозв’язку з мідними жилами, виконується у заздалегідь 
прокладеній поліетиленовій трубці; 

- оптичні кабелі з бронею зі склопластикових стрижнів, сталевих дротів, 
стрічок, гофрованою сталевою оболонкою із зовнішнім захисним шлангом 
поверх броні прокладаються як у вільних, так і в зайнятих каналах без 
прокладання поліетиленової трубки. Використовувати зайнятий оптичними 
кабелями канал для прокладання кабелів електрозв’язку з мідними жилами не 
дозволяється;   

- кількість кабелів електрозв’язку з мідними жилами високо- і 
низькочастотних типів, які можуть бути прокладені в одному каналі, 
визначається з розрахунку, що сума діаметрів кабелів не повинна 
перевищувати 0,75 діаметра каналу; 

- у кабельній каналізації, в якій планується прокладання в каналі одного 
або двох кабелів сумарною ємністю 400 пар і більше, а також де діюча ємність 
кабелів хоча б в одному з каналів дорівнює або перевищує сумарну ємність 
400 пар, необхідно передбачити один запасний канал на випадок заміни 
пошкодженого кабелю; 

- не допускати прокладання кабелю оператора в одному каналі з 
міжстанційним кабелем зв’язку ВАТ  «Укртелеком».  

2.6. У ТУ філія визначає детальну трасу прокладання кабелю з 
урахуванням перспективних планів розвитку телекомунікаційних мереж та 
ділянку докладання каналу кабельної каналізації. 
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 2.7. Виготовлення креслення траси для прокладання кабелю в кабельній 
каналізації товариства здійснює: 

- структурний підрозділ філії згідно із запитом замовника; 
- проектна організація, у разі відсутності можливості виготовлення таких 

креслень структурним підрозділом філії, за наявності укладеного між 
проектною організацією та ВАТ «Укртелеком» договору про конфіденційність 
інформації щодо лінійно-кабельних споруд.  

2.8. Розроблення та видача ТУ і виготовлення креслення трас для 
прокладання кабелю здійснюються на умовах попередньої оплати послуг.  

2.9. Видані та виконані ТУ реєструються в журналі реєстрації. 
2.10. Термін підготовки ТУ на телефонізацію, радіофікацію, телебачення 

та диспетчеризацію нового об’єкта архітектури не повинен перевищувати 
15 календарних днів з дати реєстрації філією письмового запиту згідно з 
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 № 2328        
«Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов 
щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру 
плати за їх видачу».  

2.11. ТУ на докладання каналів у кабельній каналізації товариства та на 
прокладання кабелів  є дійсними протягом 2 років. 

2.12. Відповідно до отриманих ТУ замовник (крім забудовників) протягом 
місяця повинен укласти з ВАТ «Укртелеком» договір на бронювання місця в 
каналі кабельної каналізації товариства.  Проект договору на бронювання 
надається відповідним підрозділом філії. Строк бронювання місця в каналі 
кабельної каналізації не може перевищувати строку дії ТУ. 

2.13. Замовник подає на погодження робочий проект на прокладання 
кабелю в кабельній каналізації товариства, розроблений згідно з виданими ТУ. 

2.14. У разі коли замовник не розробив робочого проекту відповідно до 
виданих ТУ і не звернувся за продовженням строку їх дії, зазначені ТУ 
вважаються такими, що втратили чинність. 

2.15. У разі необхідності внесення змін до ТУ замовник протягом 
10 календарних днів з дати їх отримання повинен надати пропозиції щодо цих 
змін.   

2.16. Продовжувати строк дії ТУ та/або вносити зміни до них можна за 
умови надання замовником письмового обґрунтування та копії узгоджених 
технічних завдань на проектування. 

 2.17. У разі втрати чинності ТУ повторно їх отримати можна за 
процедурою першого отримання. 

2.18. Умови, за яких ТУ не можуть бути видані замовнику: 
- відсутність документів відповідно до пункту 2.3 Тимчасового порядку; 
- відсутність вільних ресурсів кабельної каналізації товариства; 
- наявність заборгованості замовника за надані товариством 

телекомунікаційні послуги; 
- наявність неоформленої  виконавчої документації за попереднім запитом.  
2.19. Відмова у видачі ТУ обґрунтовується та письмово надається 

замовнику протягом 15 календарних днів з дати отримання запиту. 
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2.20. Відповідальність за письмове обґрунтування відмови у видачі ТУ 
несе керівництво філії.  

 
3. Особливості доступу до кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком» 
 
3.1. У разі відсутності вільних каналів для виконання запиту 

відповідальний структурний підрозділ філії визначає технічну можливість 
надання доступу до кабельної каналізації товариства шляхом докладання 
замовником каналів в окремих ділянках кабельної каналізації та надає 
замовнику відповідну пропозицію.  

3.2. У разі згоди замовника з пропозицією щодо докладання каналів видача 
ТУ здійснюється відповідно до Тимчасового порядку. При видачі ТУ пункти 
щодо необхідності докладання каналів на окремих ділянках включаються до 
акта обстеження кабельної каналізації  на трасі прокладання кабелю (який є 
невід’ємним додатком до виданих ТУ).  

3.3. Будівництво каналу та прокладання кабелю за виданими ТУ 
здійснюються безпосередньо під технічним наглядом представника філії. 

3.4. Канали, побудовані замовником відповідно до ТУ, можуть бути 
передані у власність ВАТ «Укртелеком» на підставі договору купівлі-продажу 
або іншого правочину (за взаємною згодою замовника та товариства). Згода на 
прийняття у власність ВАТ «Укртелеком» каналів, побудованих замовником, 
надається філією за умови  наявності необхідної технічної документації на 
зазначену ділянку кабельної каналізації та дотримання вимог діючого 
КСТ 5.1.009-007 «Розпорядження основними засобами ВАТ «Укртелеком», 
затвердженого наказом від 11.06.2007 № 251, зі змінами та доповненнями. При 
передаванні побудованих замовником каналів у власність ВАТ «Укртелеком» 
до акта приймання-передавання обов’язково додаються: засвідчена замовником 
копія договору підряду; засвідчена замовником копія акта приймання 
виконаних підрядних робіт; акт введення в експлуатацію.    

3.5. У разі недосягнення між замовником та ВАТ «Укртелеком» згоди на 
передавання у власність товариства каналів, побудованих замовником, між 
ними обов’язково укладається договір на платне технічне обслуговування 
каналу, побудованого замовником у кабельній каналізації товариства. Договір 
на технічне обслуговування каналу, побудованого замовником у кабельній 
каналізації товариства, укладається за умови, згідно з якою замовник не може 
надавати місце для прокладання кабельних ліній іншим суб’єктам 
господарювання без отримання відповідної згоди ВАТ «Укртелеком». 

 
4. Порядок оформлення дозволу на виконання робіт згідно з виданими 

ТУ та контролю за роботою сторонніх організацій у кабельній каналізації 
товариства 

 
4.1. У разі виконання робіт у колодязях кабельної каналізації чи в 

приміщеннях введення кабелів замовник або підрядна будівельна організація 
повинні одержати дозвіл на доступ і проведення таких робіт, який 
оформлюється структурними підрозділами товариства відповідно до СУОП 11-
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08  «Порядок допуску сторонніх організацій до виконання робіт на об’єктах 
електрозв’язку ВАТ  «Укртелеком», затвердженої наказом товариства від 
01.09.2008 № 322. 

4.2. Для отримання дозволу на виконання робіт згідно з виданими ТУ 
замовнику необхідно надати до структурного підрозділу філії товариства: 

- письмовий запит відповідно до ТУ; 
- перелік ділянок, на яких планується виконувати роботи, та строки їх 

проведення; 
- погоджену з філією (структурним підрозділом) проектну документацію, 

розроблену відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, 
порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для 
будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 20 січня 2004 року 
№ 8; 

 - кількість та перелік осіб, що проводитимуть передбачені ТУ роботи; 
 - гарантійний лист замовника у разі звернення підрядної організації за 

дозволом на виконання робіт згідно з ТУ про те, що ця організація є 
підрядником, або довіреність замовника; 

 - дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції (або її 
територіальних органів) на виконання будівельних робіт у разі докладання 
каналу кабельної каналізації.  

4.3. Відповідний структурний підрозділ філії реєструє запит замовника на 
отримання дозволу та перевіряє достовірність наданих документів. 

4.4. У разі наявності підстав оформляється дозвіл у двох примірниках, 
один з яких залишається у структурного підрозділу філії, а другий – 
передається замовнику. Структурний підрозділ філії після надання дозволу 
замовнику оформляє разовий допуск до кабельної каналізації. 

4.5. Отримавши дозвіл, замовник звертається до структурного підрозділу 
філії з метою призначення працівника, який здійснюватиме технічний нагляд за 
роботою сторонньої організації в кабельній каналізації. 

4.6. Дозвіл на виконання робіт у кабельній каналізації надається після 
оплати замовником послуг з надання доступу до кабельної каналізації 
товариства та нагляду працівником товариства за роботою сторонньої 
організації в кабельній каналізації. 

4.7. Технічний нагляд працівником товариства за роботою сторонньої 
організації в кабельній каналізації товариства здійснюється відповідно до 
вимог КНД 45-189-2003 «Керівництво з експлуатації лінійно-кабельних 
споруд», затвердженого наказом Державного комітету зв’язку та 
інформатизації України від 30.12.2003 № 269. 

4.8. Об’єкти будівництва приймаються в експлуатацію (від замовників) 
відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів у сфері телекомунікацій, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 27.02.2006 № 180. 
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5. Розрахунки за послуги при наданні в користування кабельної 
каналізації товариства  

  
       5.1. Послуги щодо підготовки і видачі  ТУ на прокладання кабелю в 
кабельній каналізації товариства, внесення змін до ТУ,  погодження проекту, 
бронювання місця, надання доступу, нагляду працівниками товариства за 
роботою сторонньої організації, виготовлення креслення траси для 
прокладання кабелю, користування каналом  у кабельній каналізації 
оплачуються за тарифами, встановленими  ВАТ «Укртелеком». 

    5.2.  Вартість послуг щодо підготовки  та видачі ТУ, погодження проекту та 
внесення змін до ТУ визначається відповідно до вимог Порядку надання 
архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного 
забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 № 2328, 
з урахуванням індексу розцінок для обчислення розміру вартості послуг, який 
затверджується наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України. 

 
 


