
Інформація для власників самовільно встановлених телекомунікаційних мереж в 

смт Олександрівці, селах Нова Осота та Бірки Олександрівського району 

 18 липня 2018 року Постановою Кабінету Міністрів України № 853 були затверджені 

«Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики». Ними 

регламентується загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів 

електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів 

телекомунікацій та порядок взаємодії власника об’єкта електроенергетики і замовника, 

який бажає використовувати лінії електропередачі для розміщення свого обладнання.  

 

В сучасних реаліях найбільш активно розвиваються мережі, власниками яких є надавачі 

послуг доступу до Інтернету. Як показує практика, у своїй діяльності вони не завжди 

дотримуються правил спільного використання електромереж і самовільно, без будь-яких 

погоджень з електропередавальною організацією, використовують діючі повітряні лінії 

електропередачі. 

 

 20 листопада 2019 року під час огляду ПЛ-0,4 кВ на вулицях Івана Богуна, Ватутіна, 

Володимирській, Героїв Крут, Герцена, Гоголя, Горького, Дружби, Сергія Єсеніна, 

Зарічній, Іскрянській, Калиновій, Кам’янській, Квітковій, Київській, Короленка, 

Курганній, Лесі Українки, Матросова, Маяковського, Мічуріна, Незалежності України, 

Некрасова, Павловського, Партизанській, Садовій, Свободи, Івана Сірка, 

Севастопольській, Сонячній, Тясминській, Богдана Хмельницького, Чернишевського, 

Чкалова, Шевченка, Ринковій, Шкільній, провулках Гагаріна і Заводському в смт 

Олександрівці встановлено факт розміщення волоконно-оптичних ліній зв’язку 

провайдера Інтернету ТОВ «ТК Дріада». На обладнанні присутнє маркування, за яким 

можна встановити власника мережі. Технічні умови, проектні рішення та договір доступу 

до інфраструктури об’єкта електроенергетики ПрАТ «Кіровоградобленерго» відсутні. 

Працівниками Олександрівського РЕМ було складено відповідний акт.  

 

Перелік об’єктів Олександрівського РЕМ, на яких здійснено самовільний підвіс: ПЛ-0,4 

кВ від ТП47, 114, 129, 130, 163, 168, 170, 172, 203, 207, 221, 223, 258, 305, 318, 326, 331, 

350, 351, 352, 394, 403, 418, 420. 20 листопада 2019 року під час огляду ПЛ-0,4 кВ на 

вулицях Набережній, Чапаєва, Чкалова в селі Нова Осота встановлено факт розміщення 

волоконно-оптичних ліній зв’язку провайдера Інтернету ТОВ «ТК Дріада». На обладнанні 

присутнє маркування, за яким можна встановити власника мережі. Технічні умови, 

проектні рішення та договір доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» відсутні. Працівниками Олександрівського РЕМ було складено 

відповідний акт. Перелік об’єктів Олександрівського РЕМ, на яких здійснено самовільний 

підвіс: ПЛ-0,4 кВ від КТП49, 270.  

 

20 листопада 2019 року під час огляду ПЛ-0,4 кВ на вулицях Береговій, Комарова, 

Лісовій, Мостовій, Центральній, Шевченка, провулках Мостовому та Калиновому в селі 

Бірках встановлено факт розміщення волоконно-оптичних ліній зв’язку провайдера 

Інтернету ТОВ «ТК Дріада». На обладнанні присутнє маркування, за яким можна 

встановити власника мережі. Технічні умови, проектні рішення та договір доступу до 



інфраструктури об’єкта електроенергетики ПрАТ «Кіровоградобленерго» відсутні. 

Працівниками Олександрівського РЕМ було складено відповідний акт. 

 

 Перелік об’єктів Олександрівського РЕМ, на яких здійснено самовільний підвіс: ПЛ-0,4 

кВ від КТП132, 133, 134, 278.  

 

20 листопада 2019 року під час огляду ПЛ-0,4 кВ на вулицях Адамівській, Івана Богуна, 

Володимирській, Вишневій, Гагаріна, Герцена, Горького, Декабристів, Дружби, 

Заводській, Кам’янській, Квітковій, Київській, Короленка, Коцюбинського, Лесі Українки, 

Мацієвича, Незалежності України, Некрасова, Пушкіна, Раєвського, Ринковій, Робочій, 

Садовій, Григорія Сковороди, Сонячній, Тітова, Тихій, Тясминській, Чехова, Чкалова, 

Хутірській, Шевченка, Шкільній, провулках Гагаріна, Дружби, Пушкіна і Хутірському в 

смт Олександрівці встановлено факт розміщення волоконно-оптичних ліній зв’язку 

провайдера Інтернету ТОВ «Світ-Нет». На обладнанні присутнє маркування, за яким 

можна встановити власника мережі. Технічні умови, проектні рішення та договір доступу 

до інфраструктури об’єкта електроенергетики ПрАТ «Кіровоградобленерго» відсутні. 

Працівниками Олександрівського РЕМ було складено відповідний акт.  

 

Перелік об’єктів Олександрівського РЕМ, на яких здійснено самовільний підвіс: ПЛ-0,4 

кВ від ТП48, 114, 129, 166, 168, 172, 171, 194, 202, 221, 328, 350, 352, 403, 408, 413, 414, 

418, 420. 20 листопада 2019 року під час огляду ПЛ-0,4 кВ на вулицях Калиновій, Лісовій, 

Набережній, Чкалова, Чапаєва, Центральній, провулках Воровського, Луговому, 

Піщаному в селі Нова Осота встановлено факт розміщення волоконно-оптичних ліній 

зв’язку провайдера Інтернету ТОВ «СвітНет». На обладнанні присутнє маркування, за 

яким можна встановити власника мережі. Технічні умови, проектні рішення та договір 

доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики ПрАТ «Кіровоградобленерго» 

відсутні. Працівниками Олександрівського РЕМ було складено відповідний акт. Перелік 

об’єктів Олександрівського РЕМ, на яких здійснено самовільний підвіс: ПЛ-0,4 кВ від 

КТП49, 183, 196, 197, 270.  

 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» вимагає самостійно демонтувати згадані волоконно-оптичні 

лінії.  

 

Звертаємо увагу власників даної мережі, що вищезгаданими Правилами передбачений 

порядок демонтажу незаконно встановленого обладнання: «У разі встановлення 

власником (володільцем) під час огляду елементів інфраструктури об'єктів 

електроенергетики факту неправомірного розміщення на них технічних засобів 

телекомунікацій власник (володілець) складає акт про неправомірне розміщення 

технічних засобів телекомунікацій та протягом п'яти робочих днів з дня виявлення 

порушення розміщує на своєму веб-сайті інформацію про неправомірне розміщення 

технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх місцезнаходження та вимогу щодо їх 

демонтажу. 

 



 Якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах 

інфраструктури об'єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня 

розміщення відповідної інформації на веб-сайті власника (володільця) не звернувся до 

власника (володільця) для узгодження умов демонтажу та не здійснив демонтаж 

технічних засобів телекомунікацій, власник (володілець) має право демонтувати їх 

самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування 

вартості виконаних робіт.  

 

У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена 

інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, 

підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів 

інфраструктури об'єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це власнику 

(володільцю) протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на веб-сайті 

власника (володільця). Власник (володілець) не несе відповідальності за втрату технічних 

характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.  

 

Адміністрація ПрАТ «Кіровоградобленерго». 


