
  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

 __________________ № _____________          На ________________ від ________________ 

Інтернет Асоціація України 
dir@inau.ua  

 

Щодо розгляду звернення 

 

Шановні колеги! 

 

 Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 

розглянуло Ваше звернення № 109/1 від 14.09.2020 щодо усунення порушення 

законодавства по відношенню до ТОВ «Онлайн Україна» та повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2020 № 856, 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики розвитку 

інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій. 

Мінцифри у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в 

установленому порядку з підприємствами, установами та організаціями. 

З метою врегулювання зазначеного Вами питання, Мінцифри був 

надісланий лист до АТ «Укрзалізниця» щодо приведення плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта транспорту у відповідність до вимог чинного 

законодавства України та до Міністерства інфраструктури України щодо 

вжиття заходів для усунення порушень чинного законодавства. 

 

Додатки:  1. Копія листа до АТ «Укрзалізниця» на 1 арк. 

 2. Копія листа до Мінінфраструктури на 1 арк. 

 

Заступник Міністра          Олександр ШЕЛЕСТ 
 

 

Олександр Бабіюк, тел.: 063-17-000-16 

 

ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД 
 

Підписувач Шелест Олександр Володимирович 

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000566D05004A930D00  

Дійсний з 12.11.2019 16:37:13 по 12.11.2020 16:37:13 
Н4В"HВВ%+Km:О   

1/06-4-5334 від 20.10.2020 
  

 

 



  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

 __________________ № _____________          На ________________ від ________________ 

Акціонерне товариство 

«Укрзалізниця» 
 

03150 МСП м. Київ-150, вул. Єжи 

Гедройця, 5 

Щодо доступу до елементів  

інфраструктури 

 

До Міністерства цифрової трансформації України надійшло звернення від 

Інтернет Асоціації України зі скаргами на порушення з боку регіональної філії 

«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» вимог чинного законодавства при 

розрахунку плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту щодо 

ТОВ «Онлайн Україна». 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2020 № 856, 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій. Мінцифри у процесі 

виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з 

підприємствами, установами та організаціями. 

З метою встановлення обґрунтованого розміру плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта транспорту, просимо у найкоротші строки привести 

розрахунки щодо розміру плати за доступ до елементів інфраструктури у 

відповідність до чинного законодавства України (зокрема, Методики визначення 

плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, затвердженої 

наказом Міністерства інфраструктури України № 124 від 25.02.2019). Про 

результати повідомити Мінцифри. 

Додаток: копія листа від Інтернет Асоціації України на 10 арк. 

 

 

Заступник Міністра          Олександр ШЕЛЕСТ 
 

Олександр Бабіюк, тел.: 063-17-000-16 

 

ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД 
 

Підписувач Шелест Олександр Володимирович 

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000566D05004A930D00  

Дійсний з 12.11.2019 16:37:13 по 12.11.2020 16:37:13 
Н4В"HВВ%+Ik{О   

1/06-4-4993 від 05.10.2020 
  

 

 



  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

 __________________ № _____________          На ________________ від ________________ 

Міністерство інфраструктури 

України 
 

Щодо доступу до елементів  

інфраструктури 

 

До Міністерства цифрової трансформації України надійшло звернення від 

Інтернет Асоціації України зі скаргами на порушення з боку регіональної філії 

«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» вимог чинного законодавства при 

розрахунку плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту щодо 

ТОВ «Онлайн Україна». 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2020 № 856, 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій. Мінцифри у процесі 

виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з 

підприємствами, установами та організаціями. 

З метою встановлення обґрунтованого розміру плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта транспорту, просимо вжити заходів для усунення 

порушень чинного законодавства України регіональною філією «Донецька 

залізниця» АТ «Укрзалізниця» (зокрема, Методики визначення плати за доступ до 

елементів інфраструктури об'єкта транспорту, затвердженої наказом Міністерства 

інфраструктури України № 124 від 25.02.2019) щодо ТОВ «Онлайн Україна». 

Просимо повідомити Мінцифри про результати вжитих заходів. 

 

Додаток: копія листа від Інтернет Асоціації України на 10 арк. 

 

Заступник Міністра          Олександр ШЕЛЕСТ 
 

 

Олександр Бабіюк, тел.: 063-17-000-16 

 

ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД 
 

Підписувач Шелест Олександр Володимирович 

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000566D05004A930D00  

Дійсний з 12.11.2019 16:37:13 по 12.11.2020 16:37:13 
Н4В"HВВ%+\NkО   

1/04-4-5170 від 12.10.2020 
  

 

 


