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IHTepHeT Асоцiацiя УкраТни
вул. О. Гончара, l5l3, офiс22,
м. КиiЪ,04053

На виконання доручення заступника голови КиIвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацii Мондриiвського В.М. вiд 25.06.2020 J\b 22606 (002), Щепартамент
економiки та iнвестицiй, розглянувши повторний лист IHTepHeT Асоцiацii УкраiЪи
вiд 24.06.2020 J\b 74 щодо укладання договорiв з доступу у м. Киевi, повiдомляе,
що вiдповiдь в межах компетенцiТ на подiбний попереднiй лист IHTepHeT Асоцiацii
УкраiЪи вiд 2З.04.2020 J\Ъ 52 надана листом ,Щепартаменту економiки та
iнвестицiй вiд |4.05.2020 Jф 050/22-З|37, копiя якого додаеться.

Щодаток: 1арк.вlприм.
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Iитерлtет Асоцiацiя УкраТrrи
Br,:t. (). liltt,tapa. l5l3. o{lic 22,
м. Киiв,0405]

I-Ia В}{КОНанllя дOруLIенI-Iя заступ111,1ка гоJlовLt КнТвськот MicbKo1 державI{0т
адiлtiнiстрацiТ В. МонлриТвського вiд 06.05.2020 J\9 l5530 (002), fiепартаменr,
eKoшor.tiK}l та iнвестьlцiЙ. розгляl1,IувшI4 зверIlеlI}tя lгtтерллеr,АсоцiаuiТ YKpaTHI.{ вiд
2j.04.2030 j\Г9 52 щOдо вр,кOллilння балансоутримуваtlаjvlI"l рirшення КиТвськоТ
r,ricbKoT ради вiд l2,03.20З0 Nlr 2j6/8406 <Про встановлення плати за дOступ до
еJtеме}j,гiв iнфраструктури об'сктiв бу,дiвниtдтва, транспорту., енергетики,
кабельнtli каналiзацiТ елекч)озв'я:]ку,, бу.линковоТ рOзпOдiльноi мережi
коl{унальноТ власl{ос,ri тepHl,opia"гtbHoT гро]\lали ivticTa Кисва> (далi - рiшеlчгtя),
п о t}ii.lо ]vl JIя( в \.{ e/t(ll х ко ý.1 п ете н ц i Т.

Поря;tок вза€}.tOдiТ ll.rlacltltKiB iнфраструктурш об'с:кга достуIIу i
}il]tloBIlllKiB прш здiiiсl,tеlllri лосr,уllу д0 irrфраструктурl| вiдповiдllого об'скта
;l{}c,r,yшy, в тому ltllcлi у разi llaяBIlocTi .tltttt.ll.tx, на деlIь набрання чиIlлIOс,I,i

Закоr.rу YKpaiHt't <Про доступ до об'с:кт,iв будiвнлtцтва, 1,ра}lспорту,
сJlе}rгрсенергет}rк}l з Iъ.Iетою розl}и],ку телекоtиуtriкашiйних N{ереж)), договорiв,
прел!lетOilI якик с jlоступ ,ilo елеl,tентiв iн{lраструктури об'с.ttта доступу,
Btlз1liltte}lltl:i зазнitче}lll]rt Закоlttlлt YKpaTHlr та шрав1.Iлllitltl }lajlaH}Iя доступу,
}a,гl}epjlre,,etlIlilll,t вi;tповiднllitltI tIOcl,ilItoвabrlr I{абiшетt,N'lilliс,rрiв Украiпlr.

L}t.,t,зt-llt.tення пла,г}.I з1l доступ дtl ej,leýte},ITiB iнфраструкr,ур}l здiГtснлос:l,ься
вiдповiднo до iчIетOд}Iкll, Bcl,alloB;leнoT у спосiб виз}{аче}lий Законом Украiни
пПро доступ:до об'сктiв булiвлtнLlтt]аl транспор"гуr електроенергетики з {\,lе],о}tr

роз t} }rтку тел еко I\,t у н i ка ц i й н их j\,, е ре }к)},

Сдилtil c]lop:r,rn дOгOIзOру l{i.l сьсlгодпiшlлiй /ieI.Ib :}аконодавством не

l}с,гановле}lа. Частtrшtltо перluоlо сr,а"гтi 627 [_[иt*iльногtl кодексу УкраТlrи
вс,гitllоlJ.ltено, Ll{o вijtгrовiдлlо ;to cTaTTi б ttьtlго Ko;ieKcy сторони с: вiльгtимl* в

},K.:Ia;{eHHi догово}.l},, Blrбtlpi ксl1-1траге}lтil ,га визt,tа.tенгli умов договору з

yрýхуi]ill{Llяý{ вимOг цьOго КOдеliсу, iнших aKTitl цивiльt"lого закOнOдавства!
звtt.tаiв дiловогtr обороту, BeJl"цI.1BocTl.
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