
Український союз промисловців та підприємців (УСПП)

Резолюція круглого столу
«Проблемні питання розміщення телекомунікаційного обладнання в
житлових будинках комунальної власності, посилення монопольного

становища та тиску з боку КП “Київжитлоспецексплуатація” на ринок
телекомунікацій» 

м. Київ, 23 жовтня 2015 року

Учасники круглого столу,

ВІДЗНАЧАЮЧИ  те,  що Революція  Гідності  засвідчила  прагнення
українського народу жити в розвиненій, європейській державі та очікування від
нової  влади  дієвих  реформ,  усунення  надмірного  регуляторного  тиску,
подолання  корупції,  підтримки  малого  та  середнього  бізнесу  та  загалом
стабілізації економіки,

АКЦЕНТУЮЧИ УВАГУ на тому, що телекомунікаційна галузь — одна з
найрозвиненіших  та  найбільш  інноваційно  орієнтованих  галузей  української
економіки,  що забезпечує реалізацію основоположних конституційних прав і
свобод  громадян,  впровадження  електронного  урядування,  розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій, 

КОНСТАТУЮЧИ продовження  тиску  на  суб’єктів  сфери
телекомунікацій, порушення їх законних прав та інтересів внаслідок діяльності
київської  влади,  зокрема  здійснення беззаконня  та  свавілля  з  боку  КП
“Київжитлоспецексплуатація”,  що  в  одноосібному  порядку  розпоряджається
комунальним  майном  (а  фактично  -  спільним  майном  мешканців
багатоквартирних будинків), з метою отримання надприбутків, а також бажання
Київради створити додаткового посередника в особі  КП «Київтелесервіс»,

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ те,  що на даний час в місті  Києві  постала загроза
забезпеченню  безперешкодного  надання  телекомунікаційних  послуг  за
прийнятними  для  населення  цінами,  можливості  споживачів  вільно  обирати
інтернет-провайдерів  та  послуги,  що  ними  надаються,  а  також  загроза
привласнення окремими посадовцями органу місцевого самоврядування майна,
що є спільною сумісною власністю мешканців багатоквартирних будинків

ЗАУВАЖУЮЧИ  на  тому, що  такі  дії  Київради  та  КП
“Київжитлоспецексплуатація”  мають  корупційну  складову  та  ознаки
спецоперації  в  рамках  гібридної  війни  проти  України,  штучного  вилучення
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коштів  з  рахунків  суб’єктів  господарювання  та  гаманців  отримувачів
телекомунікаційних  та  інформаційних  послуг.   Неефективне  та  безадресне
використання  зібраних  з  операторів  та  провайдерів  коштів,  спрямовані  не  на
покращення  добробуту  киян,  а  на  підвищення  тиску  на  учасників  ІТ-ринку,
зокрема, за допомогою правоохоронних органів, результатом якого є відтік бізнесу
та  інтелекту закордон,  що,  в  свою чергу,  може призвести  до втрати Україною
конкурентоспроможності в наукоємній та інноваційно-орієнтованих галузях.

ВИМАГАЮТЬ:

З  метою  забезпечення  дотримання  закону,  припинення  неправомірної
діяльності  КП  “Київжитлоспецексплуатація”,  спрямованої  на  виключне
розпорядження співвласністю киян, умисне пошкодження телекомунікаційного
обладнання та позбавлення мешканців доступу до телекомунікаційних послуг,
вимагаємо в порядку ч.12 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”:

Київській міській раді
- cкасувати рішення Київради від 14.07.2011 р. № 378/5765, від 14.05.2015

р. № 464/1328 та від 03.09.2015 р. № 943/1807;

- зняти з розгляду сесії питання про прийняття чергового проекту Рішення
Київради від 25 вересня «Про внесення змін до рішення Київради №378/5765,
яким передбачено створення КП «Киівтелесервіс».

Київській міській державній адміністрації
Забезпечити реалізацію права операторів, провайдерів телекомунікацій на

свободу договору та укладання договорів на розміщення телекомунікаційного
обладнання  з  балансоутримувачами  (управителями)  будинків,  а  не  з
посередником  в  особі  КП  “Київжитлоспецексплуатація”,  у  якого  відсутнє
належним  чином  зареєстроване  речове  право  на  розпорядження  (надання  в
користування  на  умовах  сервітуту)   комунальною  власністю  територіальної
громади м. Києва;

Київському  міському  голові  -  Голові  Київської  міської  державної
адміністрації  

Врахувати  помилки  чинного  складу  Київради  та  не  допустити
продовження  започаткованої  “молодою  командою  Черновецького”  злочинної
політики  наживи  КП  “Київжитлоспецексплуатація”,  за  рахунок
телекомунікаційних підприємств та мешканців багатоквартирних будинків.

Просить Антимонопольний комітет України:

Прискорити розгляд:
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справи  №243-26.13/202-11  (за  ознаками  вчинення  КП
“Київжитлоспецексплуатація” порушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 13 та п. 2
ст. 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”);

та справи №136-26.13/388-12 (за ознаками вчинення Київською міською
радою порушення,  передбаченого ст. 17  та  п.  7  ст. 50  Закону України “Про
захист економічної конкуренції”, шляхом прийняття рішення від 14 липня 2011
№ 378/5765 “Про питання впорядкування діяльності суб'єктів господарювання в
галузі зв'язку та інформаційних технологій”).

Відкрити справу:

за  ознаками  вчинення  Київською  міською  радою  порушення,
передбаченого ст. 17  та  п.  7  ст. 50  Закону України “Про захист  економічної
конкуренції”,  шляхом прийняття рішень  від 14.05.2015 р.  № 464/1328 та  від
03.09.2015 р. № 943/1807.

Закликає Громадські  Ради при КМДА, при АМКУ, при Мінрегіоні,
НКРЗІ, профільні Інститути громадянського суспільства, що працюють у
сфері телекомунікацій, інші громадські організації:

Підтримати дану Резолюцію  та прийняти усі можливі дії щодо:

скасування рішень Київради від 14.07.2011 р. №378/5765, від 14.05.2015 р.
№464/1328 та від 03.09.2015 р. №943/1807;

погодження  органами  влади  проекту  Закону  України  «Про  доступ  до
інфраструктури  об’єктів  будівництва,  транспорту,  електроенергетики  для
розвитку телекомунікаційних мереж», розробленого НКРЗІ.
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