
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних 
кабельних мереж в м. Бровари" 

Відповідно до підпункту 1 пункту „а" ст.ЗО Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні " згідно з вимогами ДБН А.1.1-1-93, для врегулювання 
ситуації з проблемою прокладання телекомунікаційних кабельних мереж, до 
яких належать кабельне телебачення, Інтернет - мережа , радіомережа, 
пожежно-охоронні системи, телефонні мережі в житлових будинках , будівлях і 
спорудах громадського призначення та опорах територіальної громади м. 
Бровари , враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності і приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок розміщення телекомунікаційних кабельних мереж в 
м. Бровари, що додаються. 

2. Дане рішення набуває чинності на території міста з дати його опублікування 
в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В.Сапожко 

№ 
від 
м. Бровари 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської 
міської ради 
від №__ 

„Порядок розміщення телекомунікаційних кабельних 
мереж в м. Бровари " 

1 .Загальні положення 
1. 1.Порядок розміщення телекомунікаційних кабельних мереж , до яких 

належать: кабельне телебачення, Інтернет- мережа , радіомережа, пожежно-
охоронні системи, телефонні мережі в житлових будинках , будівлях і спорудах 
громадського призначення та опорах територіальної громади м. Бровари (надалі 
- Порядок ), розроблено відповідно до Законів України: 
- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; 
- «Про житлово-комунальні послуги»; 
- «Про радіочастотний ресурс України»; 
- «Про телекомунікації»; 
- «Про приватизацію державного житлового фонду»; 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

.Постанов Кабінету Міністрів України: 
- № 720 від 09.08.2005 р. «Про затвердження Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг». 
Наказів: 
- № 239 від 01.08.96 р. про затвердження «Державних санітарних норм і правил 
захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» ; 
- «Тимчасове положення про порядок ретрансляції (трансляції) телеканалів в 
мережах кабельного, ефірно-кабельного телебачення» затверджене рішенням 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовленнявід 17 квітня 
2002 р. N385, 
наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005р №76 «Про затвердження Правил 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; 
та у відповідності до ДБН В .2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові 
будинки». 

1.2. Порядок врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання в житлових будинках , будівлях і спорудах громадського 
призначення та опорах в м. Бровари. 

1.3. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються в житлових 
будинках та будівлях і спорудах громадського призначення та опорах міста 
Бровари , повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які 
випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати 
висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я 
України. 
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1.4. Порядок є обов'язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм 

власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з 
встановлення технічних елементів . телекомунікаційних мереж та для 
балансоутримувачів житлових будинків, будівель,споруд та опор усіх форм 
власності. 

II. Поняття і терміни 
У цьому Порядку наведені нижче терміни відповідно до діючого 

законодавства які вживаються або мають бути використані у такому значенні: 
Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в 
експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для 
постійного в ній проживання. 

Будівлі і споруди громадського призначення - основні типи дитячих та 
шкільних закладів, охорони здоров'я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-
оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, 
будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, адміністративні 
будівлі, будинки підприємств побутового обслуговування, соціального захисту 
населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і 
інші технічні споруди. 

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або 
комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або 
юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне 
майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену 
законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для 
своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а 
також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його 
експлуатацію. 

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або 
комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій 
належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, 
будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, 
зареєстроване відповідно до чинного законодавства України. 

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги -
мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг 
нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України; 
- ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення 
зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом 
визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов; 
телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів комунікацій та знаків, 

сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-споруд, 
призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання 

якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних 
системах між кінцевим обладнанням; 
- Користувач (провайдер, оператор телекомунікацій, рекламне агентство та 



інше) - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює на підставі 
відповідних дозволів та ліцензій будівництво, експлуатацію та технічне 
обслуговування телерадіомовних та (чи) телеінформаційних мереж.і надає 
абоненту телекомунікаційні послуги. 
- Абонент (Споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє 
та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб на договірних 
засадах; 
- Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-
кабельного пристрою у будинку або від розподільчої коробки до точки 
підключення кінцевого обладнання абонента; 
- Точка закінчення мережі користувача - місце з'єднання телекомунікаційної 
мережі та абонентського вводу; 

будинкова розподільча мережа - телемережа, що розповсюджує 
телерадіомовні чи телеінформаційні сигнали в межах однієї багатоквартирної 
будівлі чи єдиного комплексу будівель; 

система кабельного телебачення - комплекс обладнання, що складається з 
головної станції, електронних приладів та кабельних мереж, що здійснює 
однонаправлене розповсюдження програм телебачення і радіо шляхом 
ретрансляції (трансляції); 

З.Порядок отримання погодження на розміщення телекомунікаційних мереж, 
мереж зв'язку та іншого слабкострумового обладнання в м.Бровари 

3.1. Для отримання погодження на розміщення теле комунікаційних мереж 
Користувач подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління 
житлово-комунального господарства Броварської міської ради (надалі - УЖКГ). 

До заяви додається: 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію; 
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців; 
-копія довідки про взяття на облік платника податку; 
- технічні умови балансоутримувача будівлі 

Додатково: 
- копія ліцензії національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на 
мовлення)- при наданні послуг телебачення; 

- копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на 
надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, та/чи ліцензія на отримання 
номерного ресурсу - при наданні послуг фіксованого телефонного зв'язку, послуг 
бездротового інтернету. 

- робочий проект та схеми ліній магістралей електрозв'язку або 
електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які 
потрібні для організації такої мережі, 

- план кабельних трас між будівлями в масштабі 1:2000 ; 
- у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють 

електромагнітну енергію в навколишнє середовище - погодження робочого 
проекту обласною державною санітарно-епідеміологічною службою 
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3.2 УЖКГ разом з балансоутримувачами об'єктів здійснює перевірку 

правильності оформлення планів прокладання кабелю з зазначенням місць 
розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення.. У випадку відсутності 
зауважень в термін, що не перевищує 15 робочих днів погоджують картограму 
без стягнення за це оплати. 

3.3. УЖКГ здійснює перевірку наявності та правильності оформлення 
документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не 
перевищує 15 робочих днів, видаються Погодження встановленого зразка 
( додаток 2) без стягнення за це оплати. 

3.4. УЖКГ має право мотивовано відмовити у видачі погодження виключно 
з наступних причин: 

- наявність заборгованості за раніше отримані послуги , надані 
балансоутримувачем по розміщенню обладнання; 

- якщо заявник протягом ЗО робочих днів з моменту отримання листа про 
усунення недоліків, що були ним допущені раніше не усунув їх, та не повідомив 
про це УЖКГ. 

3.5. Погодження видається на термін 1 рік. У випадку коли заявник не 
скористався погодженням воно вважається таким, що втратило чинність, але не 
раніше терміну, на який його видали. 

3.6. Після виконання робіт оформляється Акт про виконання робіт із 
залученням балансоутримувача (власника) будівлі (споруди)та УЖКГ(додаток 3) 

4. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення 
технічних елементів 

4.1. Технічні елементи телекомунікаційних мереж: Інтернету, кабельного 
телебачення, та охоронні засоби повинні прокладатися та обслуговуватись з 
дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів в 
цій сфері: 
- виконавці робіт повинні мати дозвіл з електробезпеки та на виконання висотних 
робіт. 

4.2. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі 
живлення мають бути прокладені у відповідності до вимог енергопостачальної 
організації: 
- в металевому рукаві або пластиковій гофрі, із застосуванням кабелів в оболонці, 
з матеріалів, що не підтримують горіння. 
4.3. Через проїжджу частину та між будинками дозволяється прокладати лише 
магістральні кабелі із застосуванням лише оптично-волоконного кабелю, за 
виключенням мереж радіомовлення: 
- Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю 50 метрів, а 

максимальна не повинна перевищувати допустимі параметри самонесучого 
кабелю згідно з паспортними даними. 
4.4. При підключенні обладнання повинні застосовуватись пристрої захисного 
вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі). 
4.5. В приміщеннях технічні елементи телекомунікаційних мереж мають бути 
прокладені в кабельних каналах відповідно до нормативних документів: 
- обладнання повинно розміщуватись в металевій шафі охайного вигляду; 
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- металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи 

іншому власнику, з обов'язковим зазначенням контактних телефонних номерів; 
- маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів мають бути на вході і 

виході з будинку та з комутаційної шафи. 
4.6 Користувач зобов'язаний слідкувати за станом технічних елементів 

телекомунікаційних мереж і демонтувати обладнання, яке не використовується. 
4.7 При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів 

балансоутримувач (власник) будинку перед початком робіт повідомляє письмово 
Користувачів для вирішення питань щодо впорядкування, розміщення 
телекомунікаційних мереж. 

4.8 Вихід на покрівлю будинків і споруд обмежується Балансоутримувачем 
шляхом замикання вихідних дверей. В разі необхідності прокладення кабельних 
мереж на покрівлі, Користувач повинен звернутися до Балансоутримувача за 
отриманням дозволу на виконання таких робіт і провести комісійне обстеження 
покрівлі до початку робіт. Якщо під час роботи покрівлю буде пошкоджено, 
Користувач зобов'язаний провести відновлювальний ремонт за свій рахунок. 

4.9 Балансоутримувачі, в яких уже розміщені ( існують) телекомунікаційні 
мережі, зобов'язані в термін 2 місяці з дати затвердження Порядку провести 
інвентаризацію наявних мереж на відповідність нормам. Користувачу 
необхідно звернутися до Балансоутримувача з метою складання графіка 
обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до чинного 
Порядку. При невжитті заходів, Балансоутримувач має право скласти припис. 
4.10 У разі невиконання у місячний термін вказаних в приписах порушень, 

балансоутримувач попереджує про розірвання договору оренди та відмову у 
наданні технологічних приміщень для здійснення діяльності Користувачам , у 
одноосібному порядку. 

5 Обмеження та заборона на встановлення технічного обладнання 
5.1. Забороняється: 

розміщення телекомунікаційних мереж та встановлення технічного 
обладнання (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Порядком. 

кріплення кабелю та технічного обладнання до цегляних оголовків 
димовентканалів 

5.2. Обмеження : 
Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового 

телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови 
обов'язкової герметизації місця врізки. 

6. Порядок оформлення Акта про виконання робіт прокладання 
телекомунікаційних мереж та обладнання. 

6.1. Після виконання робіт Користувачем оформляється Акт ( додатком 3) про 
виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту 

До акту додаються наступні документи: 
1)Виконавча схема з позначенням довжини, діаметру та способу 

прокладання всіх побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання; 
2) Акт огляду прихованих робіт по прокладанню телекомунікаційних мереж та 

обладнання; 
3)Сертифікати /копії/ відповідності обладнання, кабельної продукції, систем 

автоматичного контролю, замірних пристроїв санітарним та технічним вимогам 
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органів нагляду України. Застосування не сертифікованих матеріалів та 

обладнання забороняється. 
4) Копія договору з власником (балансоутримувачем) 

6.2. Примірники Погодження та Акта робочої комісії реєструються та 
зберігаються у Користувача,, балансоутримувача (власника) та УЖКГ. 

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення 
телекомунікаційних мереж м. Бровари . 

7.1 Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень 
вимог цього Порядку у частині розміщення мереж та встановлення технічного 
обладнання в усіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) 
житлових будинків, будівель, споруд та опор. 

7.2 У випадках виявлення факту встановлення технічного обладнання на 
об'єктах з порушенням вимог цього Порядку (на які отримано відповідне 
погодження), Балансоутримувач (власник) будинку , будівлі чи споруди , опори 
видає особі, яка встановила обладнання , припис про усунення порушень . 

7.3 Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання для їх 
функціонування , підлягають демонтажу у двохмісячний термін з моменту 
отримання письмового повідомлення - припису Балансоутримувача (Власника) 
будинку, а по закінченню цього терміну - балансоутримувачем ( власником) 
будинку з відшкодуванням вартості робіт. 

7.4 Делегування Балансоутримувачем (власником) своїх повноважень 
щодо надання послуг та отримання розрахунків іншій організації будь-якої форми 
власності заборонено. 

7.5 Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог 
цього Порядку, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних 
елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, 
встановленої Кримінальним Кодексом України , адміністративної 
відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, іншими законодавчими актами України. 

7.6 В разі пошкодження конструктивних елементів Об'єктів винні у цьому 
Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об'єкту або відшкодувати 
Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди. 

8. Вирішення спорів. 
8.1 Усі спори між Користувачем,Абонентом та Балансоутримувачем, які 

виникають при наданні доступу та використання місця на Об'єктах вирішуються 
шляхом проведення переговорів. 

8.2 У разі недосягнення згоди будь-яка зі сторін має право звернутися до суду 
відповідної інстанції для вирішення спору в порядку, передбаченому 
законодавством України. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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З Р А З О К : Додаток 1 до Порядку розміщення 
телекомунікаційних 
кабельних мереж вм. Бровари 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради 

2011 № 

Начальнику управління житлово-
комунального господарства 

З А Я В А 
Прошу(симо) надати погодження на розміщення мереж 

які будуть розташовані на 
назва вулиці, № буд. 

Додатки до заяви : на арк. 
документи згідно вимог пункту 3.1. даного Положення. 

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи 
(відповідальної особи) (підпис) 

(ПІП) 

Міський голова І.В.Сапожко 
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З Р А З О К : Додаток 2 до Порядку розміщення 
телекомунікаційних 
кабельних мереж в м. Бровари 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради 

2011 № 

Погодження 

ВІД « » 

видано 
200 р. № 

/прізвище, ім'я по батькові фізичної чи юридичної особи, назва установи, телефон, 

на які будуть 
розташовані 
вул. 

Кріплення здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої 

Монтажні роботи 
проводить 
/ прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи, його адреса, телефон, / 
Начальник управління житлово-комунального господарства 

(підпис) 
/печатка/ (ініціал, призвіще) 

П Р И М І Т К А : 
Фізичні і юридичні особи всіх форм власності притягуються до адміністративної 

відповідальності встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення за 
порушення Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів 
(пристроїв), Порядок розміщення телекомунікаційних мереж в м. Бровари, а також вимог, 
встановлених Законами України "Про охорону культурної спадщини "Про відповідальність 
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування, 
«Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», іншими законодавчими актами 
України. 

Міський голова І.В.Сапожко 

від « » 200 р. 



З Р А З О К : Додаток 3 до Порядку розміні<:*ня 
телекомунікац ійн их 
кабельних мереж в м. Бровари 
затвердженого рішенням 

Броварської міської рали 
від 2011 № 

АКТ 
Виконання робіт 

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі: 
Голова комісії 

(ПІБ замовника) 

Члени комісії 
(ГІІБ балансоутримувача/зласника будинку) 

(ПІБ представника підрядника, у випадку залучення до виконання1 

робіт) 

« » склали даний Акт. про те, що Замовником виконані 
роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних 
елементів (пристроїв) від « » 200_ р. № та представленої 
виконавчої проектної та технічної документації , що є невід'ємною частиною 
даного Акту в повному обсязі. 

Голова комісії 

Члени комісії 

ПОГОДЖЕНО : 
управління житлово- комунального господарства Броварської міської ради 

Міський голова І.В.Сапожко 


