
  

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

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 
 

 

від ____________20___р. №_______________ На №______________ від ______________20___р.  

 

Асоціаціям, провайдерам 

телекомунікацій за списком 

 

До Мінцифри надійшли звернення провайдерів та операторів, які 

стикнулись із вимогою обласних енергетичних компаній встановлювати прилади 

обліку електроенергії при отриманні доступу в багатоквартирних будинках. 

Пріоритетним для Мінцифри є спрощення операторам та провайдерам 

умов роботи, у тому числі полегшення процедури отримання доступу та 

здійснення енергоживлення телекомунікаційного обладнання. 

З цією метою Мінцифри листом № 1/04-4-5306 від 16.10.2020 звернулась 

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг із проханням надати роз’яснення, чи є така 

вимога обласних енергетичних компаній правомірною. 

Надаємо для ознайомлення та використання в роботі лист Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг № 12068/17.1.3/7-20 від 13.11.2020. 

Провайдери можуть використовувати приєднання до діючих абонентів 

енергетичних компаній, без оформлення проектної документації, без 

встановлення лічильників електроенергії, за умови укладання договорів доступу 

та енергопостачання з таким споживачем електричної енергії.  

 

Додатки:  

1) Лист Мінцифри № 1/04-4-5306 від 16.10.2020 на 4 арк. в 1 прим. 

2) Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг № 12068/17.1.3/7-20 від 

13.11.2020 на 3 арк. в 1 прим. 

 
 

Заступник Міністра                Олександр ШЕЛЕСТ 
 

 

Іван Гладишенко  

hladyshenko@thedigital.gov.ua 
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від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 

 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

 
Щодо застосування Правил  

роздрібного ринку електричної енергії 

та отримання доступу до інфраструктури  

об’єктів електроенергетики 

 

До Мінцифри надходять звернення провайдерів та операторів, у яких 

виникають проблемні питання під час отримання доступу до об’єктів  

інфраструктури будівництва та електроенергетики через неоднозначне 

розуміння з боку операторів систем розподілу вимог чинного законодавства. 

З приводу вимог енергокомпаній встановлювати лічильник. 

07.02.2017 Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 

доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою 

розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон), який визначає правові, 

економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури 

провайдерам телекомунікацій.  

Відповідно до ч.2 ст. 14 Закону власник інфраструктури об’єкта доступу 

зобов’язаний забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів 

телекомунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів 

телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством.  

Фактично питання електроживлення може бути вирішене власником 

інфраструктури та провайдером на договірних засадах. Всупереч цьому 

оператори систем розподілу з посиланням на пункт 2.3.15 Правил роздрібного 

ринку електричної енергії затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№ 312 (далі – ПРРЕЕ) вимагають у провайдерів встановлення лічильників. 

Згідно з п. 1.2.13. ПРРЕЕ власник має право за рахунок власних мереж, 

надати провайдеру згідно з договору доступу можливість отримувати 
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електрозабезпечення, в тому числі згідно з п.2.3.15 ПРРЕЕ електричної енергії, 

без лічильника.  

Враховуючи ч.2 ст. 14 Закону та п. 2.3.15 ПРРЕЕ, провайдери та ОСББ 

мають право укладати договір щодо постачання електричної енергії. Однак 

правомірність такої можливості ставиться під сумнів представниками обласних 

енергокомпаній на місцях.  

Мінцифри зацікавлене у створені прозорих та справедливих умов 

отримання доступу до об’єктів інфраструктури. Вважаємо за необхідне, з 

метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, в частині 

інформатизації суспільства та розвитку мережі доступу до Інтернету 

врегулювати спірні питання, що виникають між провайдерами та операторами 

систем розподілу. 

З метою усунення ризиків порушення норм законодавства, просимо 

надати роз’яснення з приводу можливості підключення телекомунікаційного 

обладнання без лічильників напряму від будинкових мереж (за згодою з ОСББ 

або управителем). Дані роз’яснення просимо направити для ознайомлення та до 

відома операторам систем розподілу. 

З приводу інформування провайдерів про планові роботи або 

відключення від електроживлення 

Телекомунікаційні прилади, які приєднані до електроживлення та 

використовуються провайдерами та операторами є залежними від стабільного 

енергопостачання.  

За договором енергопостачання та згідно п. 5.1.2. ПРРЕЕ оператор 

системи зобов’язаний повідомляти споживача про планові відключення 

електричної енергії здійснювати заходи щодо відновлення електропостачання 

внаслідок аварійних випадків згідно встановленої категорії електроживлення 

(протягом 24 годин для ІІІ категорії).  

Енергетичні компанії не завжди виконують дані обов'язки, іноді не  

повідомляючи провайдерів та операторів про такі відключення.  

Наразі серед проблем з якими стикають провайдери є наступні: 

- Інформація про планові відключення відображена у вигляді фідерів без 

зазначення адреси та номеру договору. Через це зрозуміти, який саме 

об’єкт буде відключено досить складно; 

- В оприлюдненому переліку відключень вносять планові відключення, 

які насправді не проводяться; 

- Інформація про планові відключення з’являється на сайті 

енергокомпанії вже після аварійної ситуації. 

На підставі зазначених проблемних питань, просимо звернутись до 

енергетичних компаній для налагодження оповіщення операторів та 

провайдерів. 

З приводу витрат енергокомпаній на утримання ліній 

електропередачі та вартості доступу до інфраструктури 

електроенергетики. 



Зі звернень провайдерів до Мінцифри вбачається, що оператори систем 

розподілу при наданні доступу нараховують провайдерам плату на рівні 

граничного розміру, не підтверджуючи наявність будь-яких додаткових витрат. 

Такі ситуації виникають через відсутність окремого обліку операційних витрат 

компаній на утримання повітряних ліній. Енергокомпанії по різному розуміють 

норми частин 3, 5 статті 17 Закону та пункту 5 розділу IІІ Методики визначення 

плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі – 

Методика).  

На підставі частини 3 статті 17 Закону встановлено, що періодична плата 

за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат 

власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів 

інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом.  

Частина 5 статті 17 Закону встановлює, що розмір плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником 

інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за 

доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою 

відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може 

перевищувати: 

1) за розроблення та видачу технічних умов з доступу - 50 відсотків 

мінімальної заробітної плати; 

2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики - за 

доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики - 0,3 відсотка 

мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури 

об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць.  

Пунктом 5 розділу IІІ Методики визначення плати за доступ до елементів 

інфраструктури об'єкта електроенергетики передбачено, якщо власник 

(володілець) інфраструктури об’єкта електроенергетики відповідно до вимог 

чинного законодавства України не веде окремого обліку витрат на елементи 

інфраструктури електроенергетики, періодична плата визначається відповідно 

до розміру, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону. Стаття Закону 17 

наводить лише граничні розміри плати та не наводить будь-яких способів 

розрахунку. 

Власники об’єктів інфраструктури переважно не використовують 

розрахунок відповідно до методики, а застосовують норму граничного розміру 

оплати, ігноруючи вимогу щодо підтвердження можливих витрат.  

Використання Методики зводиться до пункту 5 розділу IІІ, який 

посилається на закон, що передбачає можливість встановлювати періодичну 

плату за користування, однак не більшу, ніж передбачено частиною 5 статті 17 

Закону, за наявності додаткових витрат власника.  

Згідно з п. 7.15 Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з 

передачі електричної енергії, затвердженого постановою від 22.04.2019 № 585 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, витрати на утримання ЛЕП вже передбачені тарифом 

на електроенергію. Враховуючи це, вважаємо, що ціноутворення для 



провайдерів має бути справедливим, без подвійної сплати коштів на таке 

утримання. 

На підставі вищенаведеного просимо звернутись до операторів розподілу 

з роз’ясненням щодо необхідності підтверджувати додаткові витрати на 

утримання ЛЕП при наданні доступу.  

Додатково просимо надати інформацію щодо витрат операторів систем 

розподілу на утримання ЛЕП за 2020 рік. 

 

 

 

Заступник Міністра       Олександр ШЕЛЕСТ  
 

 

 

 

 

 

Іван Гладишенко 0502855006 








