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Голові Правління ІнАУ 

Олександру Савчуку 

 

 

Шановний пане Олександре,  наша компанія, дійний член асоціації просить 

Вас допомогти у вирішенні конфліктної ситуації, яка склалася при доступі до 

інфраструктури кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком». Нижче надаємо 

детальну хронологію подій та копії документів. 

 

Листами-запитами № 1, 2, 3 від 25.02.2019р. (копії додаються)  ТОВ «МАС-

НЕТ ІСП» звернувся з проханням до Полтавської філії ПАТ «Укртелеком» видати 

технічні умови на прокладання волоконно-оптичних кабелів, а також креслення 

детальної т раси прокладання кабелів на ділянках:  

- м. Лубни, пр-т. Володимирський, 27/49 до вул. Гвардійська, 9; 
- м. Лубни, ЖД Вокзал  до пр-т Володимирський, 27/49; 
- м. Лубни, пр-т. Володимирський, 27/49 до вул. Гоголя, 3. 
 

25.03.2019р. листом №25-03/1 (копія додається) ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» 

звернувся з проханням встановити в існуючій ККЕ Полтавської філії ПАТ 

«Укртелеком» розгалуженні муфти за наступними адресами: площа Вокзальна, 1, 

пр-т. Володимирський, 99, пр-т. Володимирський, 27/49, вул. Монастирська, 69/9 

та вул. Старотроїцька, 4. 

 

08.04.2019р. листом №08-04  (копія додається) ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» 

направило на погодження робочий проект згідно технічних умов № 53,54,55 від 

01.04.2019р. відповідно до Рішення №359 від 12.07.2016р. НКРЗІ розділу ІІ п.8 

«Постачальник протягом десяти робочих днів перевіряє оформлення робочого 

проекту на відповідність виданим ТУ. У разі виявлення недоліків письмово 

інформує про це замовника протягом трьох робочих днів з наданням переліку 

таких недоліків. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику в 

письмовій формі, робочий проект вважається погодженим». Полтавська філія 

ПАТ «Укртелеком» не виявила недоліки. 

 

25.04.2019р. листом № 9 (копія додається) ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» 

звернулося щодо надання дозволу на виконання робіт в оглядових пристроях 

кабельної каналізації відповідно до Рішення №359 від 12.07.2016р. НКРЗІ розділу 

V п.2 «Постачальник протягом трьох робочих днів з дня реєстрації звернення 

перевіряє надані документи та у разі відсутності зауважень щодо повноти їх 

надання виставляє замовнику рахунок на оплату послуги з технічного нагляду 



 

постачальником ККЕ. У разі неможливості виконання робіт з прокладання кабелю 

на замовленій ділянці сторони складають акт про виявлені дефекти ККЕ. При 

цьому замовнику надається альтернативна пропозиція із внесенням відповідних 

змін до ТУ, робочий проект та договір про надання в користування ККЕ без 

стягнення плати за внесення таких змін.» Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» 

не виявила недоліки, про що свідчить  надання дозволу на виконання робіт 

(копія додається). 

 

17.05.2019р. листом № 11 (копія додається) та 24.05.2019р. листом № 12 

(копія додається) ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» направило підписані акти прокладання 

та виконавчі схеми до технічних умов №53,54,55 від 01.04.2019р., в яких вказані 

всі розташовані розгалужені муфти згідно запитів №1/1, 2/1, 3/1 від 27.03.2019р.  

 

Відповідно до Рішення №359 від 12.07.2016р. НКРЗІ розділу V п.3 

«Постачальник протягом п’яти робочих днів розглядає отримані документи 

та у разі відсутності зауважень щодо їх змісту та повноти надання призначає 

комісію з визначення відповідності виконаних робіт з прокладання кабелю 

робочому проекту. 

У разі виявлення недоліків в отриманих документах постачальник 

письмово повідомляє про це замовника у той самий строк. 

Підписаний сторонами акт прокладання кабелю підтверджує належне 

виконання замовником ТУ та робочого проекту». 

 

На підставі вищевикладеного після надання Полтавській філії ПАТ 

«Укртелеком» актів прокладання кабелів послуга бронювання втрачає чинність 

та вступає в дію послуга використання, яку не було своєчасно змінено. 

 

Листами № 10 від 14.05.2019р. та №13 від 24.05.2019р. та №14,15,16,17,18 

від 04.06.2019р. де були зазначенні всі муфти (копії додаються) ТОВ «МАС-НЕТ 

ІСП» звернувся з проханням до Полтавської філії ПАТ «Укртелеком» видати 

технічні умови на прокладання волоконно-оптичних кабелів, а також креслення 

детальної траси прокладання кабелів на ділянках: 

- від ОП 923 по вул. Драгоманова, 10/8 до ОП 925 по вул. Драхоманова, 

13А, 

- від ОП № 671 пл. Привокзальна,7 до буд. 1А по вул. Вокзальна, 

- від ОП 858 А пр. Володимирський, 27/49 до буд. 27/49 пр. 

Володимирський, 

- від ОП 998А вул. Монастирська, 64 до буд. 69/9 по вул. Монастирська, 

- від ОП 656 пр. Володимирський, 101 до буд. 99 пр. Володимирський, 

- від ОП 322 вул. Старо-Троїцька, 1 до буд. 4 по вул. Старо-Троїцька. 

 

Відповідно були  видані технічні умови № 105 від 03.06.2019р. та № 765, 

766, 767,768,769 від 11.07.2019р. 

 

Листом № 35 від 06.08.2019р. (копія додається) ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» 

направило на погодження робочий проект згідно технічних умов № 105 від 

03.06.2019р. та № 765, 766, 767,768,769 від 11.07.2019р. відповідно до Рішення 



 

№359 від 12.07.2016р. НКРЗІ розділу ІІ п.8 «Постачальник протягом десяти 

робочих днів перевіряє оформлення робочого проекту на відповідність виданим 

ТУ. У разі виявлення недоліків письмово інформує про це замовника протягом 

трьох робочих днів з наданням переліку таких недоліків. Якщо зауваження до 

робочого проекту не надані замовнику в письмовій формі, робочий проект 

вважається погодженим». Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» не виявила 

недоліки. 

ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» направило підписані акти прокладання та виконавчі 

схеми до технічних умов № 105 від 03.06.2019р. та № 765, 766, 767,768,769 від 

11.07.2019р.  в яких вказані всі розташовані розгалужені муфти згідно запитів № 

10 від 14.05.2019р. та №14,15,16,17,18 від 04.06.2019р. 

 

Відповідно до Рішення №359 від 12.07.2016р. НКРЗІ розділу V п.3 

«Постачальник протягом п’яти робочих днів розглядає отримані документи 

та у разі відсутності зауважень щодо їх змісту та повноти надання призначає 

комісію з визначення відповідності виконаних робіт з прокладання кабелю 

робочому проекту. 

У разі виявлення недоліків в отриманих документах постачальник 

письмово повідомляє про це замовника у той самий строк. 

Підписаний сторонами акт прокладання кабелю підтверджує належне 

виконання замовником ТУ та робочого проекту». 

 

На підставі вищевикладеного після надання Полтавській філії ПАТ 

«Укртелеком» актів прокладання кабелів послуга бронювання втрачає чинність 

та вступає в дію послуга використання. 

 

15.04.2021р. № 07-84, 07-85, 07-83, 07-86, 07-87 (копії додаються) ТОВ 

«МАС-НЕТ ІСП» отримала листи щодо здійснення інвентаризації у м. Лубни. 

 

Нашому товариству не зрозуміло чому не було повідомлено нас письмово 

про дату та час проведення інвентаризації про порушення, не визвано 

представників ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» та не було складено акту обстеження 

кабелів та колодязів. 

Нос О.В. працівник Харківської філії ПАТ “Укртелеком” в телефонному режимі 

почав грубо настоювати на не зрозумілих нашому товариству порушеннях та 

грозити штрафами. 

 Листом №1/19 від 19.04.2021р. (копія додається) наше товариство дало 

відповідь Полтавській філії ПАТ “Укртелеком” про те, що вимоги НКРЗІ не було 

порушено, та що ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» діє згідно підписаного договору та ні в 

якому разі не порушує умов договору та чинного законодавства. 

      07.05.2021 р. праціниками Укртелеком було вирізано розгалуджувальну муфту 

за адресою м. Лубни проспект Володимирський, 27/49 без 

попередження!16.06.2021 р було вирізані розгалуджувальні муфту за адресою м. 

Лубни проспект Володимирський,99, вул.Вокзальна 1а. Пізніше 17.09.2021 року 

було пошкоджено кабель за адресою м. Лубни проспект Володимирський,99, 

вул.Вокзальна 1а. 

      Всі спірні питання з ПАТ «Укртелеком» ми намагались вирішувати в 



 

конструктивному діалозі та намагалися знайти порозуміння з керівництвом 

договірного відділу ПАТ «Укртелеком» Нос О.В., та Новіковим Д.С. Але кожного 

разу ПАТ «Укртелеком» продовжував протизаконні дії по пошкодженню 

телекомунікаційної мережі ТОВ «МАС-НЕТ ІСП». Наша компанія навіть 

сплатила штрафи виставлені ПАТ «Укртелеком» за «незаконне розташування 

розгалуджувальних муфт», потім подали ще раз документи на вивід кабелю з 

оглядового пристрою кабельної каналізації та встановлення власного оглядового 

пристрою поруч! Отримали на це технічні умови, затвердили проект! Але все 

марно! Протиправні дії продовжуються і ПАТ «Укртелеком» вирізає наші мережі! 

                 

ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» є  справним платником за послуги користування ККЕ 

та не порушував вимоги НКРЗІ.  

 Також ми вважаємо, що дії працівників ПАТ “Укртелеком” є незаконними 

так як є погоджений робочий проект (схема проекту додається),технічні умови і 

підписаний договір. 

 

Згідно викладеного вище просимо посприяти у вирішенні даного 

питання! 

 

Сподіваємося на порозуміння та подальшу співпрацю. 

 

 

 

 

 
 
               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































