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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.

Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг 
поштового зв’язку

Інтернет асоціації (за списком) 

Міністерство цифрової трансформації України звертається до учасників 
ринку електронних комунікацій у зв’язку із прийняттям наказу Міненерго від 
24.03.2022 № 137 «Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ 
до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики» (далі - Методика), 
зареєстрованим в Мін’юсті 29.03.2022 за № 361/37697 (далі – наказ Міненерго).

Повідомляємо, що Розділ IV Методики доповнено пунктом 13 такого 
змісту:"13. На період дії правового режиму воєнного стану в України та 60 днів 
після його припинення або скасування розмір періодичної плати за доступ до 
елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики з використанням несучої 
спроможності будівель, споруд і однієї опори становить 1 копійку на місяць.".

Листом № 26/1.2-4.2-4185 від 04.04.2022 Міненерго повідомило операторів 
розподілу (обленерго) про вищевказані зміни та зауважило на необхідності 
здійснення відповідних перерахунків розміру плати за доступ до елементів 
інфраструктури об'єкта електроенергетики. Додатково в даному листі зазначено 
про  недопустимість відключення та/або демонтажу технічних засобів 
електронних комунікацій у період дії Указів Президента «Про введення воєнного 
стану в Україні». З метою здійснення відповідних перерахунків Мінцифри 
рекомендує звертатись до операторів розподілу у письмовому вигляді.

Зважаючи на зазначене, просимо враховувати в роботі наказ Міненерго та 
сприяти поширенню інформації щодо нього серед учасників ринку електронних 
комунікацій. 
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У разі виникнення проблемних питань щодо здійснення перерахунків 
просимо повідомляти на електронну пошту hladyshenko@thedigital.gov.ua.

Додатки: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра                                    Людмила РАБЧИНСЬКА

Іван Гладишенко hladyshenko@thedigital.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
(Міненерго)

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: http://mpe.kmu.gov.ua, ідентифікаційний код 37552996

________________________________ На № __________________________________

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».

Перший заступник Міністра                                                           Юрій ВЛАСЕНКО

Антон Ямполець 206 36 86

mailto:kanc@mev.gov.ua

