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Про неправомірні дії КП «Луцьксвітло»

На лист від 29.11.2022 № 110/4 щодо неправомірних дій КП «Луцьксвітло» 
та недопущення демонтажу проводів ТОВ «Волинські оптичні мережі» 
повідомляємо.

Між ТОВ «Волинські оптичні мережі» та КП «Луцьксвітло» діє договір від 
27.04.2018 № 29 щодо доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики – 
опор мережі зовнішнього освітлення м. Луцька (далі - Договір).

03 листопада 2022 року до комунального підприємства «Луцьксвітло» 
надійшло звернення від ТОВ «Волинські оптичні мережі» про сумісний підвіс 
волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі – ВОЛЗ) по вул. Липинського (14 опор) 
та Карпенка-Карого (21 опора). У відповідь КП «Луцьксвітло» надіслано лист, в 
якому зазначено, що у зв’язку з інвентаризацією мереж, в укладенні додаткової 
угоди до чинного Договору на сумісний підвіс ВОЛЗ на вищезазначених 
опорах відмовлено через відсутність технічної можливості. 

Проведення вищезазначеної інвентаризації стало наслідком того, що 
інтернет-провайдери, всупереч укладеним договорам, підвішують 
непередбачену та непогоджену кількість проводів на опорах вуличного 
освітлення, які належать КП «Луцьксвітло». Це пряме порушення наданих 
технічних умов, яке може призвести до непередбачуваних наслідків. 

Для прикладу, до моменту внесення змін до Закону України «Про доступ 
до об’єктів будівництва, транспорту, енергетики з метою розвитку електронних 
комунікаційних мереж», ТОВ «Волинські оптичні мережі», після отримання 
технічних умов на розміщення кабелю оптичного зв’язку, та без погодженої 
технічної документації, проводили підвішування додаткових мереж на опорах, 
створивши на них невпорядковане розміщення проводів, що є порушенням 
умов укладеного Договору (абзац 2 і 4 пункту 3.2 Договору від 27.04.2018 
№ 29) та пункту 6 статті 31 Закону України «Про телекомунікації». 
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У результаті вищезазначеного, через перевантаження опор, трапляються їх 
падіння з супутніми наслідками (нещасні випадки, травмування, пошкодження 
майна тощо). КП «Луцьксвітло», як власник опор, зобов’язане попереджати 
настання аварій та вчасно реагувати на різноманітні ситуації, а у разі нещасного 
випадку відшкодовувати спричинені збитки. 

Предметом звернення ТОВ «Волинські оптичні мережі» було розміщення 
проводів на частині мереж зовнішнього освітлення, де встановлено металеві 
опори з фундаментом, що не призначений для великих навантажень. Тому, на 
підставі пункту 13 статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних 
комунікаційних мереж» у підвішуванні кабелю до таких опор було відмовлено.

На момент укладання Договору, ТОВ «Волинські оптичні мережі» 
зобов’язалося не допускати позадоговірного користування елементами 
інфраструктури електроенергетики. Однак, компанія на постійній основі та без 
будь-якого повідомлення балансоутримувача проводить ті чи інші роботи як на 
опорах зовнішнього освітлення, що входять до переліку згідно з додатком до 
Договору, так і на опорах, які ним не визначені. 

Варто наголосити на тому, що опори мереж зовнішнього освітлення є 
об’єктом підвищеної небезпеки, адже на них розміщені електромережі 0,4 кВ. 
Відповідно, виконуючи роботи на таких опорах без попередження 
балансоутримувача, провайдери телекомунікацій створюють загрозу ураження 
електричним струмом як своїх працівників, так і інших осіб внаслідок 
можливих обривів, пошкодження цілісності проводів мереж освітлення, а також 
пошкодження несучих конструкцій опор.

Також слід зазначити, що опори освітлення, як і світильники відносяться 
до елементів благоустрою міста. Відповідно, експлуатацію опор необхідно 
виконувати з дотриманням інженерно-технічного стану та естетичного вигляду. 
Особливо це стосується опор, розташованих у центральній або історичній 
частині міста, в парках і скверах. Хаотичне розміщення проводів оптичного 
кабелю, скручені кільцями бухти проводів на опорах, різного роду з’єднання та 
з’єднувальні коробки, призводять до додаткових витрат на експлуатаційне 
обслуговування опор та світильників, створюють непривабливий вигляд вулиць 
громади тощо.

Враховуючи вищезазначене та тривалу збройну агресію російської 
федерації проти України, наголошуємо, що виконавчий комітет Луцької міської 
ради розуміє важливість підтримання інтернет-зв’язку належної якості у 
Луцькій міській територіальній громаді. Виконавчі органи та комунальні 
підприємства міської ради в міру можливості  та в межах компетенції 
запобігатимуть незаконному демонтажу та втручанню в роботу електронних 
комунікаційних мереж.

Цифровізація є одним із пріоритетів Луцької міської територіальної 
громади, тому виконавчий комітет Луцької міської ради відкритий до співпраці 
з усіма суб’єктами ринку зв’язку. Можливість внесення змін до чинного 
Договору від 27 квітня 2018 року № 29 між ТОВ «Волинські оптичні мережі» та 



КП «Луцьксвітло» залишається відкритою, за умови дотримання чинного 
законодавства України. 

Водночас, Луцька міська рада докладатиме максимум зусиль для 
врегулювання відносин між сторонами Договору, а також сприятиме 
встановленню рівноправних умов та принципів використання елементів 
інфраструктури територіальної громади для усіх суб’єктів ринку 
телекомунікаційних послуг з метою запобігання заподіяння матеріальної шкоди 
власнику інфраструктури та громади.

Міський голова Ігор ПОЛІЩУК
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