
Повідомлення 

Про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій 

 
Згідно вимог ст..14 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та п. 37-40 «Правил надання 
доступу до інфраструктури об’єкта енергетики», затверджених Постановою КМ України від 
18.07.2018року №853, ПрАТ «Кіровоградобленерго» повідомляє, що під час огляду елементів 
інфраструктури об’єктів електроенергетики ПЛ-0,4кВ від КТП-402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 
410,411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 427, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 457, 458, 460, 465, 
466, 467, 468, 469, 470, 489, 490, 491 та ПЛ-10 кВ Л-142, 143, 145 в селі Тишківка  по вулицях          

Антонова, Б.Хмельницького, В.Стуса, В.Чорновола, Ватутіна, Ватутіна пров.,  Вербовий, 
Восточная, Героїв України, Гоголя, Горького пров.,  Дальня, Довженка, Дубова, Європейська, 
Івана Сірка, Ізворська, Карпенка Карого, Козацька, Крилова, Кропивницького, Лермонтова, Лесі 
Українки, Лісова, М.Грушевського, Маяковський, Миру пров., Мисливська, Молодіжна, 
Набережна, Некрасова, Нижній, Олександра Азарова, Петра Кулинича, Південна, Покровська, 
Пушкіна, Свободи, Степова, Суворова, Суворова пров., Тихий, Франка, Центральна 
,Чайковського, Шевченко, Школьний пров., Щастя, Ярослава Мудрого виявлено факт 

неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікації. 
По даному факту ПрАТ Кіровоградобленерго складено Акт про неправомірне розміщення 

технічних засобів телекомунікацій №5 від 23 листопада 2021р. 
ПрАТ Кіровоградобленерго звертається до власника технічних засобів телекомунікації 

самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики з вимогою, 
протягом 30 календарних днів з дня розміщення даного повідомлення звернутися до Товариства 
для узгодження умов демонтажу або укладання договору з доступу до інфраструктури об’єкта 

електроенергетики. 
У разі, якщо власник технічних засобів телекомунікацій не звернеться до Товариства та не 

здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, останні будуть демонтовані Товариством 
самостійно, з подальшою вимогою до власника технічних засобів телекомунікації відшкодувати 
вартість виконаних робіт. 

У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена 
інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікації, підстав, 
що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів 

електроенергетики, він повинен повідомити про це ПрАТ Кіровоградобленрего протягом 30 
календарних днів з дня розміщення інформації на веб-сайті ПрАТ Кіровоградобленерго 

ПрАТ Кіровоградобленерго не несе відповідальності за втрату технічних характеристик 
технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.  
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