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Шановний Павле Михайловичу! 

 

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» (далі – Товариство, ОСР) уважно розглянуло Ваше 

звернення № 22 від 07.04.2022 р. щодо коригування (зміни, перегляду) розміру плати за 

Договорами з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики  від 

02.01.2019 р. № 1 та від 01.01.2019 р. № 5, від 01.01.2019 р. № 11, від 01.11.2020 р. № 2388-

ООЕ від 01.11.2020 р. та повідомляє наступне. 

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, зокрема, 

Конституцією України, Законами України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» від 07.02.2017 

№ 834-VIII (далі Закон про доступ), «Про ціни та ціноутворення», «Про правовий режим 

воєнного стану», Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта електроенергетики, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України від 10.12.2018 № 622 та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

Відповідно до п.1 Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про  введення 

воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану» постановлено ввести в Україні воєнний стан. 

В час воєнного стану та ведення бойових дій Товариство зі свого боку продовжує 

надавати послуги за укладеними з Вашим Товариством договорами, послуги з розподілу 

електричної енергії, усуває аварії та докладає усіх зусиль, які залежать від Товариства, з 

метою забезпечення безперебійного постачання електричної енергії для життєдіяльності 

нашого регіону. 

  12.04.2022 р. № 101/46/03-1652  

Директору 
ТОВ «Ліманет» 
Луб П. М. 
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Відповідно до ст.17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» від 07.02.2017 

№ 834-VIII (далі Закон про доступ) 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 граничний розмір, визначений Законом. 

Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу встановлюється 

договором. 

Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 

електроенергетики, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України від 10.12.2018 № 622 (надалі – Методика) встановлює механізм 

визначення розміру плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат 

власника інфраструктури об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують одні 

й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу, а також підстави для перегляду розміру 

плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу.  

Саме у відповідності до норм Закону про доступ та положень Методики, ОСР, як 

власником інфраструктури об'єкта доступу, визначено розмір плати за доступ до елементів 

інфраструктури об'єкта, який зафіксований в укладених з Вашим Товариством Договорах.  

 Встановлений Методикою механізм визначення розміру плати за доступ у вигляді 

формули із пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури об’єкта доступу не 

змінився. 

Виключний перелік підстав для перегляду плати за доступ визначений розділом 

V Методики, де передбачено, що підставою для перегляду розміру плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики є зміна розміру мінімальної заробітної 

плати, зміна ставок податків і зборів, ставок орендної плати, зміна цін і тарифів на 

комунальні послуги, енергоносії, матеріальні ресурси. 

Пункт 13 Методики не відноситься до виключного переліку підстав для перегляду 

розміру плати, а відповідно є додатковою фіксованою ціною на послуги з доступу, тоді як 

нормами ст.17 Закону про доступ забороняється встановлення додаткової плати за доступ, 

крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу. 

Таким чином, враховуючи викладене, повідомляємо, що у Товариства відсутні підстави 

для внесення змін до Договорів з доступу до елементів інфраструктури об’єктів енергетики 

щодо коригування (зміни, перегляду) розміру плати.  

 

 
 
 
З повагою,  
 
Начальник відділу з продуктів      А.М. Сергатий 
 


