
Інформація по КП «Вінницький інформаційний центр» 

КП «Вінницький інформаційний центр» було створене в 2009 році з метою 

впорядкування телекомунікаційних мереж та мереж зв’язку у м. Вінниці. З моменту створення і 

по сьогоднішній день КП «Вінницький інформаційний центр» працює на госпрозрахунку. 

Підприємство підзвітне і підконтрольне міській раді і знаходиться в оперативному 

підпорядкуванні Департаменту інформаційних технологій. 

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту 

інформаційних технологій, статутом. 

Підприємство формує свою програму діяльності за погодженням з Департаментом 

інформаційних технологій, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства, може 

займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством. 

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення виконання завдань міської 

ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим 

юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій, розміщення та надання в 

платне користування місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків 

слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця 

розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання в житлових 

об’єктах та інших об’єктах, розташованих у м. Вінниця, видача дозвільних документів на 

проведення зазначених робіт. 

 Основним джерелом надходжень підприємства є отримання плати від користування 

місцем для прокладання мереж та встановленого обладнання операторів у м. Вінниці. Згідно 

укладених договорів з 2009 – 2010 років з найбільшими операторами, що надають послуги 

телебачення, інтернету та телефонії (загалом близько 15 підприємств та СПД), чиє обладнання 

розташоване на житлових будинках у м. Вінниці.  

 За роки існування підприємства, ми провели роботу по: 

 Інвентаризації мереж на будинках; 

 Створили систему передачі даних від підприємств, що обслуговують мешканців міста (ЖЕКи, 

КП «Міськсвітло», КУП «Ековін», КП «Вінницяоблводоканал», КП «Вінницьке шляхове 

управління», МКП «АДС», КП «Вінницяміськліфт», КРП «Міський лікувально-діагностичний 

центр» №1, 3, 6, ДП Теплокомуненерго Маяк, ПП, Мешканець, ПП «Бокуд», КП 

«Вінницяміськтеплоенерго», КП «Вінницяоблтеплоенерго»), КП ВМР Муніципальна поліція, 

КП «МЛДЦ», Рембудмонтаж ВВС; 

 Приймали участь у створені прозорих офісів (прокладання внутрішніх та зовнішніх мереж 

зв’язку) при житлово-експлуатаційних конторах (заборгованість перед підприємством за 

виконані роботи більше 100 тис. грн.); 

 Щоденно реагуємо на сигнали «цілодобової варти», щодо ситуації на житлових будинках 

при пошкодженні мереж зв’язку чи виконанні операторами робіт з порушенням правил та 

норм прокладання мереж зв’язку; 

 Сумісно з ЖЕКами стежимо за станом телекомунікаційних мереж та обладнанням 

операторів. До речі, згідно з укладеними договорами  про спільну діяльність між КП 

«Вінницький інформаційний центр» та ЖЕКами, останні мали повідомляти нас про випадки 

незаконного прокладання мереж по будинках. 


