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Інтернет Асоціація України

   

Про надання інформації

Міністерство енергетики України розглянуло лист Інтернет Асоціації 
України від 22.03.2022 № 26/2 щодо внесення змін до наказу Міненерго                       
від 10.12.2018 № 622 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ 
до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики» та повідомляє. 

З метою забезпечення можливості отримання громадянами послуги доступу 
до Інтернету в умовах воєнного стану в Україні наказом Міненерго                          
від 24.03.2022 № 137 «Про внесення змін до Методики визначення плати за 
доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики», 
зареєстрованого в Мін’юсті 29.03.2022 за № 361/37697, встановлено розмір 
періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 
електроенергетики з використанням несучої спроможності будівель, споруд і 
однієї опори, 1 копійка на місяць, на період дії правового режиму воєнного стану 
в України та 60 днів після його припинення або скасування.

Міненерго листом від 04.04.2022 № 26/1.2-4.2-4185, копія якого додається, 
звернулося до операторів систем розподілу щодо необхідності здійснення 
відповідних перерахунків за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 
електроенергетики.

Додаток: на 1 арк.
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Оператори систем розподілу
(за списком)

   

Про надання інформації

З метою забезпечення можливості отримання громадянами послуги доступу 
до Інтернету в умовах воєнного стану в Україні наказом Міненерго                          
від 24.03.2022 № 137 «Про внесення змін до Методики визначення плати за 
доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики», 
зареєстрованого в Мін’юсті 29.03.2022 за № 361/37697 (далі – наказ Міненерго), 
встановлено розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури 
об’єктів електроенергетики з використанням несучої спроможності будівель, 
споруд і однієї опори, 1 копійка на місяць, на період дії правового режиму 
воєнного стану в України та 60 днів після його припинення або скасування.

Відповідно до пункту 3 наказу Міненерго, цей наказ набирає чинності з дня 
його офіційного опублікування.

Зважаючи на зазначене, просимо врахувати в роботі наказ Міненерго та 
здійснити відповідні перерахунки за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 
електроенергетики.

Крім цього, повідомляємо про недопустимість відключення та/або 
демонтажу технічних засобів телекомунікацій у період дії Указів Президента 
«Про введення воєнного стану в Україні».
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