
  

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 

Голові правління 

Інтернет асоціації України  

04053, м. Київ, 

вул. О.Гончара, 15/3, офіс 22 

 
 

Шановний Анатолію Вікторовичу! 

 

Міністерство цифрової трансформації України за результатами розгляду 

звернення Інтернет Асоціації України від 04.01.2021 № 02 щодо неправомірних 

дій КП «Київжитлоспецексплуатація» повідомляє. 

Як вбачається зі звернення, наявність двох рішень Київської міської ради, 

що регулюють питання розміщення телекомунікаційного обладнання та оплати 

послуг, призвело до невірного застосування норм Закону України «Про доступ 

до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про Доступ), внаслідок яких відбулось  

порушення прав ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк».  

Так, 18.08.2020 ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» своїм листом 

повідомило КП «Київжитлоспецексплуатація», що у зв’язку з прийняттям 

рішення Київської міської ради від 12.03.2020 № 236/8406 «Про встановлення 

плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва» замість 

договору сервітуту від 01.11.2012 № ТМ-11-С/306, необхідно укласти інший 

договір доступу з балансоутримувачем – КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» і розірвати 

договір сервітуту з КП «Київжитлоспецексплуатація». 

Договір з доступу між ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» та КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» 

було укладено 01.09.2020. Проте, КП «Київжитлоспецексплуатація» продовжує 

надсилати рахунки за оплату, посилаючись на рішення Київської міської ради 
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від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів 

господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій». 

Згідно абзацу 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону про 

Доступ, на вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу, 

договори з доступу, укладені до набуття чинності Закону про Доступ, мають бути 

приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний 

строк з дня виставлення вимоги.  

Замовник в особі ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» вчинив дії, необхідні 

для приведення договірних відносин у відповідність Закону про Доступ. При 

чому КП «Київжитлоспецексплуатація» не заперечує проти припинення 

договору, однак зазначає, що таке припинення можливе за умови демонтажу 

телекомунікаційного обладнання оператора, розміщення якого передбачено 

договором з доступу між ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» та КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва». 

Для встановлення рівня плати, згідно норм Закону про Доступ, Київською 

міською радою було прийнято рішення від 12.03.2020 № 236/8406, відповідно до 

якого договори із доступу до інфраструктури щодо комунального майна 

укладають балансоутримувачі.  

Через наявність протиріччя у двох рішеннях виникає ситуація, коли 

договори з доступу мають укладати балансоутримувачі, однак повноваження 

щодо укладання договорів в сфері телекомунікацій також присутні у КП 

«Київжитлоспецексплуатація», яке не є балансоутримувачем житлового та 

нежитлового фонду комунальної власності у м. Київ. Тобто, виникає ситуація, 

коли різні організації виставляють рахунки за одну послугу двічі.  

Мінцифри вважає ситуацію, коли провайдери мають двічі сплачувати за 

договір з доступу до інфраструктури – балансоутримувачам та КП 

«Київжитлоспецексплуатація» неприпустимою та такою, що суперечить Закону 

про Доступ.  

Водночас повідомляємо, що питання зобов'язання органів місцевого 

самоврядування чи скасування рішень органів місцевого самоврядування 

виходить за межі повноважень Мінцифри. Відповідно до пункту 31 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 

управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної 

територіальної громади, належить до компетенції Київської міської ради. 

На врегулювання даної ситуації Мінцифри звернулось до Київської міської 

ради з листом про сприяння у вирішенні ситуації, що склалась з ПрАТ 

«Індастріал Медіа Нетворк». 

 

Додаток: лист Мінцифри № 1/06-4-1312 від 10.02.2021 на 2 арк. в 1 прим. 

 

Заступник Міністра       Олександр ШЕЛЕСТ  

 

 
Іван Гладишенко 0502855006 
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від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 

Київська міська рада 

 

Щодо врегулювання ситуації з наданням  

доступу до інфраструктури 

 

Міністерство цифрової трансформації України за результатами розгляду 

звернення Інтернет Асоціації України від 04.01.2021 № 02 щодо неправомірних 

дій КП «Київжитлоспецексплуатація» звертається з наступним. 

Інтернет Асоціація України повідомила про наявність двох рішень 

Київської міської ради, що регулюють питання розміщення телекомунікаційного 

обладнання та оплати послуг, які призвели до невірного застосування норм 

Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики, з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон 

про Доступ), внаслідок яких відбулось  порушення прав ПрАТ «Індастріал Медіа 

Нетворк».  

Так, 18.08.2020 ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» своїм листом 

повідомило КП «Київжитлоспецексплуатація», що у зв’язку з прийняттям 

рішення Київської міської ради від 12.03.2020 № 236/8406 «Про встановлення 

плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва» замість 

договору сервітуту від 01.11.2012 № ТМ-11-С/306, необхідно укласти інший 

договір доступу з балансоутримувачем – КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» і розірвати 

договір сервітуту з КП «Київжитлоспецексплуатація». 

Договір з доступу між ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» та КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» 

було укладено 01.09.2020. Проте, КП «Київжитлоспецексплуатація» продовжує 

надсилати рахунки за оплату, посилаючись на рішення Київської міської ради 

від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів 

господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій». 

 

ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД 
 

Підписувач Шелест Олександр Володимирович 
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000566D05001D3D1000  
Дійсний з 11.11.2020 15:35:50 по 11.11.2022 15:35:50 
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Згідно абзацу 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону про 

Доступ, на вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу, 

договори з доступу, укладені до набуття чинності Закону про Доступ, мають бути 

приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний 

строк з дня виставлення вимоги.  

Замовник в особі ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» вчинив дії, необхідні 

для приведення договірних відносин у відповідність Закону про Доступ. При 

чому КП «Київжитлоспецексплуатація» не заперечує проти припинення 

договору, однак зазначає, що таке припинення можливе за умови демонтажу 

телекомунікаційного обладнання оператора, розміщення якого передбачено 

договором з доступу між ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» та КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва». 

Для встановлення рівня плати, згідно норм Закону про Доступ, Київською 

міською радою було прийнято рішення від 12.03.2020 № 236/8406, відповідно до 

якого договори із доступу до інфраструктури щодо комунального майна 

укладають балансоутримувачі.  

Через наявність протиріччя у двох рішеннях виникає ситуація, коли 

договори з доступу мають укладати балансоутримувачі, однак повноваження 

щодо укладання договорів в сфері телекомунікацій також присутні у КП 

«Київжитлоспецексплуатація», яке не є балансоутримувачем житлового та 

нежитлового фонду комунальної власності у м. Київ. Тобто, виникає ситуація, 

коли різні організації виставляють рахунки за одну послугу двічі.  

Беручи до уваги викладене вище, та зважаючи на рішення Київської 

міської ради від 12.03.2020 № 236/8406, просимо внести змінити до рішення 

Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 в частині зміни повноважень 

на укладання договорів в сфері телекомунікацій КП 

«Київжитлоспецексплуатація» для забезпечення виконання вимог закону про 

Доступ, а також  сприяти у припиненні договору сервітуту від 01.11.2012 № ТМ-

11-С/306, укладеного між КП  «Київжитлоспецексплуатація» та ПрАТ 

«Індастріал Медіа Нетворк» без демонтажу обладнання. 

Про результати прийнятого рішення по суті цього звернення просимо 

поінформувати в 10-ти денний строк, а також  у послідуючому поінформувати за 

результатами вжитих заходів. 

 

Додаток: лист ІНАУ від 04.01.2021 року № 02 з додатками на 44 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Заступник Міністра       Олександр ШЕЛЕСТ  

 

 
Іван Гладишенко 0502855006 

 


