
  

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.  

 

Голові правління 

Інтернет асоціації України  

04053, м. Київ, 

вул. О.Гончара, 15/3, офіс 22 

Пятнікову А.В. 

 
 

Шановний Анатолію Вікторовичу! 

 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваше 

звернення № 81/2 від 27.04.2021 щодо встановлення обленерго високих розмірів 

плати за допуск та повідомляє. 

Законом України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 

№ 1834-VIII, Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта 

електроенергетики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

18.07.2018 № 853 та Методикою визначення плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженої Наказом Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України від 10.12.2018 № 662 питання 

встановлення розміру плати за допуск бригади для проведення робіт в 

електроустановках та нагляду за роботою в електроустановках не регулюється. 

Порядок розрахунку вартості виконання додаткових робіт (послуг), 

пов’язаних з діяльністю по розподілу електричної енергії, встановлено 

Методикою розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок 

споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, 

пов’язаних із ліцензованою діяльністю, яка затверджена постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 29.12.2017 № 1618 (далі - Методика). 

Згідно з пунктом 2.4. Методики вартість додаткових робіт (послуг) 

визначається відповідними підрозділами оператора розподілу та погоджується 

відповідним територіальним органом НКРЕКП.  

Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 



2 
 

ринок електричної енергії» НКРЕКП здійснює державне регулювання ринку 

електричної енергії.  

Таким чином, зміна розміру плати за допуск бригад сторонніх організацій 

для проведення робіт в електроустановках та за нагляд за роботою сторонніх 

організацій в електроустановках здійснюється підприємством самостійно з 

погодженням таких змін регулятором. 

Мінцифри звернулось до НКРЕКП з проханням проведення перевірки АТ 

«Сумиобленерго» щодо обґрунтованості зазначених змін на відповідність 

вимогам Методики. 

 

Додаток: лист Мінцифри № 1/04-4-5190 від 13.05.2021 на 2 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.  

 

Міністерство енергетики 

України 

 

Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

 
Щодо розгляду звернення 

 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало звернення 

народного депутата України Федієнка О.П. № 89д9/15-2021/145309 від 

28.04.2021, що  надійшло  листом   Секретаріату   Кабінету   Міністрів   України 

№ 18885/1/1-21 від 06.05.2021 щодо встановлення обленерго високих розмірів 

плати за допуск, та повідомляє. 

Законом України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 

№ 1834-VIII, Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта 

електроенергетики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

18.07.2018 № 853 та Методикою визначення плати за доступ до елементів 

інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженої Наказом Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України від 10.12.2018 № 662 питання 

встановлення розміру плати за допуск бригади для проведення робіт в 

електроустановках та нагляду за роботою в електроустановках неврегульоване. 

Порядок розрахунку вартості виконання додаткових робіт (послуг), 

пов’язаних з діяльністю по розподілу електричної енергії, встановлено 

Методикою розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок 

споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, 

пов’язаних із ліцензованою діяльністю, яка затверджена постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 29.12.2017 № 1618 (далі - Методика). 
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За інформацією, викладеною у зверненні Інтернет Асоціації України, до 

17.09.2020 ціна за допуск бригади сторонніх організацій для проведення робіт в 

електроустановках становила 370,08 грн без ПДВ за допуск до однієї лінії 

електропередачі, а за нагляд за роботою сторонніх організацій в 

електроустановках – 111,90 грн без ПДВ за годину. Ціну за виконання 

додаткових робіт та надання послуг, пов'язаних з ліцензійною діяльністю було 

переглянуто 18.09.2020. Попередня вартість була затверджена у 2018, а з того 

часу значно змінилися ціни на матеріали, паливо, які використовуються при 

виконанні робіт, а також збільшувалася заробітна плата персоналу, задіяного у 

виконанні робіт. 

З 18.09.2020 вартість цих послуг підвищено майже вдвічі, та становить: за 

допуск бригади сторонніх організацій для проведення робіт в електроустановках 

680,16 грн без ПДВ за допуск до однієї лінії електропередачі, а за нагляд за 

роботою сторонніх організацій в електроустановках – 206,69 грн без ПДВ за 

годину. 

Згідно з пунктом 2.4. Методики вартість додаткових робіт (послуг) 

визначається відповідними підрозділами оператора розподілу та погоджується 

відповідним територіальним органом НКРЕКП.  

Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 

ринок електричної енергії» НКРЕКП здійснює державне регулювання ринку 

електричної енергії.  

Вважаємо, що НКРЕКП необхідно провести перевірку обґрунтованості 

зміни розміру плати за допуск бригади для проведення робіт в 

електроустановках та нагляду за роботою в електроустановках АТ 

«Сумиобленерго» щодо відповідності вимог Методики. 

Просимо повідомити про результати вжитих заходів. 

 

 

 

Заступник Міністра       Олександр ШЕЛЕСТ  
 

 

 

 

Іван Гладишенко 0502855006 

 


