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Шановний пане Олександр! 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ», оператор телекомунікацій 
та дійсний член ІнАУ, звертається до Вас з наступним проханням. 

Листом вих. №20210712/1 від 26.07.2021р., ми звернулися до Південно-західної філії АТ 
«Укрзалізниця» щодо видачі технічних умов з метою прокладання оптичних волокон у смузі відведення 
Південно-Західної філії АТ «Укрзалізниця». У листі ми надали пояснення щодо необхідності виконання Закону 
України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж». 

Проте, ми отримали рахунок від Виробничого підрозділу Київська дирекція залізничних перевезень 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця»  ПАТ «Укрзалізниця» №3890/353 від 11.08.2021р. на суму   
34 815,32 грн (копія додається) з формулюванням «виїзд комісії щодо прокладання волоконно-оптичного 
кабелю, включаючи розробку проекту по ст.Немішаєве», хоча фактично це мав бути рахунок за видачу 
технічних умов щодо доступу до інфраструктури. На нашу думку, таким чином представники ПАТ 
«Укрзалізниця» намагаються обходити положення чинного законодавства щодо граничної вартості за видачу 
ТУ в 50% від розміру мінімальної заробітної плати. 

Причому це загальна практика виставлення рахунків від Виробничого підрозділу Київська дирекція 
залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця»  ПАТ «Укрзалізниця» . Точно такий 
же рахунок отримав наш партнер, оператор зв’язку,  ФО-П Лавриненко С.О. на загальну суму  27106,58грн у 
Бучанському районі Київської області, копію надаємо. 

На наші аргументи щодо переставлення рахунків згідно вимог законодавства представники ПАТ 
«Укрзалізниця» відповідають категоричною відмовою. 

Враховуючи викладене вище, просимо  ІнАУ втрутитися у ситуацію та звернутися  до керівництва  філії 
«Південно-Західна залізниця», ПАТ «Укрзалізниця», Міністерства інфраструктури України з метою дотримання 
підрозділами ПАТ «Укрзалізниця» законодавства України. 
 
Додатки: 
- Лист  вих. №20210712/1 від 26.07.2021р., на 1 арк. в 1 пр. 
- Рахунок  №3884/353 від «11» серпня 2021р., про «Виїзд комісії щодо прокладання волоконно-оптичного 

кабелю, включаючи розробку проекту по ст.Немішаєве», на 1 арк. в 1пр. 
- Рахунок  №3884/353 від «09» серпня 2021р., про «Виїзд комісії щодо вибору місця перетину залізничної 

колії ВОЛЗ «Загальці - Нова Будда», на 1 арк. в 1пр. 
 
 

 
З повагою, 
Директор ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» 

 
Є. В.  Пшеславський  
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Додаток № 1 
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Додаток 2 
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Додаток 3 


