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На № 39/3 від 15.04.2022 р.

Інтернет асоціація України
(ІнАУ)

На ваш лист від 15.04.2022 № 39/3 щодо плати за доступ до
інфраструктури об’єктів електроенергетики, в межах компетенції
повідомляємо наступне.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку (далі – НКЕК) здійснює свою діяльність на підставі,
зокрема, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та
надання послуг поштового зв’язку» (далі - Закон Про НКЕК) та Закону України
«Про електронні комунікації».

Відповідно до статті 4 Закону Про НКЕК регуляторний орган здійснює
державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення
балансу інтересів користувачів, держави, суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки
електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків України у
зазначених сферах до ринків Європейського Союзу.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних
мереж» (далі - Закон), саме центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику в
електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому,
торфодобувному та нафтогазовому комплексах, здійснює повноваження з
питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу, зокрема, розробляє та
затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури
об’єкта електроенергетики.



Крім того, порушені у вашому зверненні питання розглядались на
робочих нарадах з обговорення проблемних питань економічного характеру,
зокрема, 20 та 27 квітня 2022 року (копії протоколів додаються) з пропозицією
їх врегулювання шляхом внесення змін до Закону. Наразі здійснюється робота
щодо формування консолідованої пропозиції учасників ринку електронних
комунікацій до зазначеного законопроекту.
 
 
Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

 
  

Член Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання 
послуг поштового зв’язку                                              Андрій СЕМЕНЧЕНКО
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Мікяшко О.В.  202-00-34



ПРОТОКОЛ
наради з обговорення проблемних питань економічного характеру під 

головуванням Члена НКЕК Семенченка А.І.
20.04.2022                                                               м. Київ, 

вул., Солом’янська, 3 
відеоконференція з
використанням додатку ZOOM

В робочій нараді брали участь представники НКЕК, НЦУ, Асоціації 
«Телас», Асоціації "Телекомунікаційна палата України", ПрАТ «Київстар», 
ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», АТ «Укртелеком», ПрАТ «ДАТАГРУП», 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Центр глобальних повідомлень», ТОВ «Атраком» 
та ТОВ «Євротранстелеком».

Під час наради 20.04.2022 розглядалися наступні питання:
1. Інформування щодо поновлення заходів, пов’язаних з розробленням 

моделі LRIC (Члени НКЕК Мальон Л.В. та Семенченко А.І.).
2. Інформування щодо стану справ стосовно внесення змін до постанов 

КМУ від 24.02.2022 № 153 та від 03.03.2022 № 187 (Мінцифри).
3. Інформування щодо стану справ стосовно розроблення Змін до 

Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та 
публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» з метою 
забезпечення оплати електронно-комунікаційних послуг, отриманих 
державними органами у період з 01.01.2022 та під час дії правового режиму 
воєнного стану в Україні (Департамент економічного аналізу НКЕК).

4. Розгляд питання щодо встановлення максимальної граничної ціни на 
послуги оренди каналів зв’язку  на період правового режиму воєнного стану 
(Департамент економічного аналізу НКЕК, Держспецзв’язку, НЦУ).

5. Розгляд проекту змін до розпорядження НЦУ від 01.03.2022 
(Департамент економічного аналізу НКЕК, Держспецзв’язку, НЦУ).

6. Розгляд питання щодо невиконання операторами систем розподілу 
(обленерго) пункту 13 розділу IV Методики визначення плати за доступ до 
елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики (Мінцифри, Департамент 
економічного аналізу НКЕК).

7. Розгляд статистичної інформації операторів ПрАТ «Київстар» та «ВФ 
Україна», ТОВ «лайфселл» щодо надання послуг національного роумінгу за 
результатами взаєморозрахунків у березні місяці цього року (оператори, 
Департамент економічного аналізу НКЕК).

8. Розгляд інформації щодо впливу воєнного стану на профіль 
користування абонентом щодо міжмережевого спілкування (оператори, 
Департамент економічного аналізу НКЕК).

9. Інші проблемні питання економічного характеру, підготовлені 
учасниками наради.

ВИРІШИЛИ:
1. Зважаючи на переважну думку учасників наради щодо важливості 

розробки Моделі ефективного оператора LRIC в рамках Проекту технічної 
допомоги ЄС, вирішено продовжити розпочату роботу у цьому напрямку з 



врахуванням ресурсних можливостей операторів та ситуації, пов’язаної з 
воєнними діями на території нашої країни.

Операторам протягом цього тижня підготувати та надіслати до НКЕК 
питання до європейських експертів проекту (щодо можливості спрощення 
опитувальника, труднощів із плануванням діяльності на 2022-2026 роки в період 
воєнного стану у державі, тощо) з метою винесення їх для обговорення на нараді, 
яку планується провести у другу половину наступного тижня. Про дату та час 
проведення наради буде повідомлено додатково.

2. Прийняти до уваги інформацію щодо внесення змін до Постанови КМУ 
від 03.03.2022 № 187. Постановою Уряду від 19 квітня 2022 р. № 466 «Про 
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 
2022 р. № 187» відповідні зміни внесені. 

3. Прийняти до уваги інформацію, що розроблений проект змін до 
постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та 
публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» проходить 
процедуру погодження в Апараті НКЕК, після цього буде винесений на засідання 
Комісії. 

4. Прийняти до уваги інформацію від асоціації «Телас» щодо направлення 
до ВРУ пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підвищення ефективності регулювання сфери 
електронних комунікацій в умовах надзвичайного та воєнного стану» в частині 
розподілу повноважень державних органів галузі.

Департаменту економічного аналізу НКЕК підготувати аналітичну довідку 
для підготовки зустрічі керівництва НКЕК та Держспецзв’язку стосовно питань, 
вирішення яких призупинено у зв’язку із відмовою НЦУ у прийнятті 
запропонованих проектів розпоряджень, які на їх думку, є по за межами 
повноважень  НЦУ, а саме щодо:

встановлення максимальної граничної ціни на послуги оренди каналів 
зв’язку  на період правового режиму воєнного стану;

внесення змін до розпорядження НЦУ від 01.03.2022 та інших, що 
стосуються фінансово-економічних питань під час воєнного та надзвичайного 
стану. 

5. Операторам протягом цього тижня надіслати до НКЕК або через 
Асоціацію «Телас» пропозиції щодо необхідності внесення змін до Закону 
України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з 
метою розвитку електронних комунікаційних мереж» з метою подальшої 
ініціації Комісією внесення відповідних змін.

6. Зважаючи на важливість послуги національного роумінгу для 
забезпечення країни зв’язком під час воєнного стану та відсутність суттєвих 
перекосів у даних щодо об’ємів трафіку вирішено, що прийняте в березні 
розпорядження НЦУ щодо нульових ставок за послуги національного роумінгу 
міняти недоцільно. 

В той же час врахувати зауваження ТОВ «лайфселл» (з яким не всі 
оператори згодні), яке полягає в тому, що в їхній мережі обслуговується у 4 рази 
більше абонентів інших операторів ніж власних у інших мережах, що потребує 
подальшого контролю за ситуацією.



7. Питання щодо впливу воєнного стану на профіль користування 
абонентом щодо міжмережевого спілкування розглянути на наступній нараді.

8. Розглянути можливість застосування абзацу другого пункту 1.1. 
Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального 
користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.07.2012  № 324 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2012 за № 1252/21564, для 
SIP-телефонії (можливість збереження абонентського номера при переміщенні 
за межі географічної зони нумерації на період воєнного стану).

9. Наступну нараду з обговорення економічних питань провести 27.04.2022 
об 14.00 або за додатково узгодженою датою та часом.

Член НКЕК                                                                        Андрій СЕМЕНЧЕНКО 

Директор Департаменту 
економічного аналізу                                      Андрій БАРАБІН

Протокол склала                                                               Юлія Тищенко



ПРОТОКОЛ
наради з обговорення проблемних питань економічного характеру під

головуванням Члена НКЕК Семенченка А.І.

27.04.2022                                                           м. Київ,
вул., Солом’янська, 3
відеоконференція з
використанням додатку ZOOM

В робочій нараді брали участь представники НКЕК, НЦУ, РНБО, 
Асоціації «Телас», Асоціації "Телекомунікаційна палата України", ПрАТ 
«Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», АТ «Укртелеком», ПрАТ 
«ДАТАГРУП», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Центр глобальних 
повідомлень», ТОВ «Атраком» та ТОВ «Євротранстелеком».

Під час наради розглядалися наступні питання:
1. Щодо стану відновлення працездатності електронних комунікаційних 

мереж.
Стан справ з відновленням працездатності у визначеному 

постачальниками переліку критичних точок на найважливіших магістральних 
напрямках, в яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи за 
сприяння ЗС України (Інформування від операторів).

2. Обговорення питання щодо практичного застосування змін до 
Постанови КМУ від 03.03.2022 № 187 (Постанова КМУ від 19.04.2022 № 466 
«Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
03.03.2022 № 187») та механізмів вирішення проблемних питань операторів із 
застосуванням Постанови КМУ № 187 (зі змінами), у тому числі, щодо:

необхідності внесення змін до розпорядження НЦУ від 01.03.2022;
видання Розпорядження НЦУ стосовно встановлення прийнятних для 

всіх операторів максимальних граничних цін на користування каналів 
електрозв’язку (виключно на період воєнного стану і на канали, що надаються 
за розпорядженням НЦУ);

видання Розпорядження НЦУ стосовно забезпечення роботи технічних 
засобів та інших елементів мереж електронних комунікацій.

(оператори, учасники наради).
3. Обговорення питань взаєморозрахунків між операторами ПрАТ 

«Київстар» та ТОВ «лайфселл» за послуги вхідного міжнародного трафіку на 
перенесені номери (тематика листів операторів ПрАТ «Київстар» від 
16.03.2022 № 5998/01, ТОВ «лайфселл» від 25.03.2022 № 931 та від 21.04.2022 
№ 1131д, зазначені оператори, Департамент економічного аналізу НКЕК).

4. Розгляд інформації щодо впливу воєнного стану на профіль 
користування абонентом щодо міжмережевого спілкування (оператори, 
Департамент економічного аналізу НКЕК).

5. Розгляд пропозицій операторів щодо внесення змін до Закону України 
«Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою 
розвитку електронних комунікаційних мереж», як реакція на невиконання 



операторами систем розподілу (обленерго) пункту 13 розділу IV Методики 
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 
електроенергетики,  з метою подальшої ініціації Комісією внесення 
відповідних змін (оператори, які подали пропозиції, Асоціація «Телас»).

6. Розглянути можливість застосування абзацу другого пункту 1.1. 
Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального 
користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.07.2012 № 324 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2012 за № 
1252/21564, для SIP-телефонії (можливість збереження абонентського номера 
при переміщенні за межі географічної зони нумерації на період воєнного 
стану) («Датагруп», оператори, Департамент зв’язку НКЕК).

7. Інформування з інших поточних питань (LRIC, Зміни до Постанови 
КМУ № 169 тощо, інформує Департамент економічного аналізу НКЕК).

8. Інші проблемні питання економічного характеру, підготовлені 
учасниками наради.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до уваги інформацію операторів щодо процесу відновлення 

працездатності електронних комунікаційних мереж. На підконтрольних 
територіях зв’язок підтримується та йде активне відновлення працездатності 
мереж. На непідконтрольних територіях відновити пошкоджені мережі не має 
можливості.

2. Операторам та Асоціації «Телас» якнайшвидше підготувати загальну 
форму для складання переліку суб’єктів господарювання (бізнес-клієнтів, 
відключення яких може негативно вплинути на економічний стан країни та 
контрагентів, на площах яких встановлено технологічне обладнання 
операторів, і, відключення якого вплине на сталість мереж електронних 
комунікацій або призведе до зменшення території обслуговування) з метою 
формування виключень з мораторію, встановленого Постановою КМУ від 
03.03.2022 № 187 (зі змінами) для надання даного списку виключень НЦУ, 
РНБО, Держспецзвʼязку, СБУ для подальшого розгляду.

Департаменту економічного аналізу НКЕК та Асоціації «Телас» до 
п’ятниці (29.04.2022) підготувати коротку аналітичну довідку для зустрічі на 
рівні керівників НКЕК, Мінцифри, Держспецзв’язку, НЦУ та з Народним 
депутатом України Федієнком О.П. Довідка має містити:

проекти розпоряджень НЦУ;
перелік законодавчих ініціатив, які потрібно прийняти в найкоротші 

терміни;
перелік суб’єктів господарювання (бізнес-клієнтів, контрагентів) з 

метою формування виключень з мораторію, встановленого Постановою КМУ 
від 03.03.2022 № 187 (зі змінами).

3. Оператору ТОВ «лайфселл» до 05.04.2022 надати вичерпну та 
підтверджену інформацію щодо скарг  з питання взаємовідносин з оператором 
ПрАТ «Київстар» стосовно термінації вхідного міжнародного трафіку на 
перенесені номери.



4. Взяти до уваги інформацію Департаменту економічного аналізу НКЕК 
стосовно трафіку інтерконекту та результатів надання послуг національного 
роумінгу, підготовлену за результатами діяльності операторів мобільного 
зв’язку у березні цього року, тобто під час війни.

Операторам надати до Департаменту економічного аналізу НКЕК 
інформацію за результатами діяльності у поточному році включно за квітень 
місяць (щодо трафіку інтерконекту за формою, підготовленою ТОВ 
«лайфселл» (з даними доходності), та щодо результатів надання послуг 
національного роумінгу за формою, підготовленою ПрАТ «Київстар»).

Департаменту економічного аналізу НКЕК опрацювати надану 
операторами інформацію за квітень місяць та презентувати результати 
опрацювання на черговій нараді з розгляду економічних питань.

5. Взяти до уваги інформацію Голови Асоціації «Телас» Ошерова Л.М. 
щодо розгляду пропозицій операторів стосовне внесення змін до Закону 
України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики 
з метою розвитку електронних комунікаційних мереж», яка полягає в тому, що 
робота активно продовжується за участі всіх заінтересованих суб’єктів ринку 
електронних комунікацій та їх асоціацій.

6. Підтримати пропозицію оператора ПрАТ «Датагруп» щодо 
можливість збереження абонентських номерів при переміщенні за межі 
географічної зони нумерації на період воєнного стану для SIP-телефонії.

Департаменту зв’язку НКЕК підготувати проект відповідного Рішення 
НКЕК з цього приводу у встановленому порядку.

7. Підготовлені Департаментом економічного аналізу та Департаментом 
правового забезпечення НКЕК Зміни до Постанови КМУ № 169 надіслати за 
належністю до державних органів відповідно до їх повноважень для реалізації.

8. Наступну нараду з обговорення економічних питань провести 
04.05.2022 об 14.00 або за додатково узгодженою датою та часом.

Член НКЕК                                                                  Андрій СЕМЕНЧЕНКО

Директор Департаменту
економічного аналізу                                                  Андрій БАРАБІН

Протокол склав                                                            Дмитро ГУЛЬТЯЄВ


