
 

 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. 

Інтернет асоціації, 
оператори електронних 
комунікацій (за списком)

Міністерство цифрової трансформації України з метою здійснення 
повноважень, визначених Положенням про Міністерство цифрової 
трансформації України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 вересня 2019 року № 856, звертається з наступним.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство 
цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.09.2019 № 856, Мінцифри є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сферах: цифровізації, цифрового розвитку, 
цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного 
урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 
інформатизації; впровадження електронного документообігу; розвитку 
цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкритих даних, розвитку 
національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, 
розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та 
телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; надання електронних та 
адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та електронної 
ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; розвитку та функціонування правового 
режиму Дія Сіті. 

В рамках виконання рішень міжвідомчої наради, яка відбулась                    
18 квітня 2022 року, стосовно виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних 
інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації», Мінцифри проводить  аналіз інформації про 
втрати доходів галузі електронних комунікацій, зокрема через втрату трафіка 
через Російську Федерацію (далі - РФ) та Республіку Беларусь (далі - РБ).
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Відповідно пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 № 326, 
визначення шкоди та збитків здійснюється за напрямом економічних втрат 
підприємств, який включає втрати підприємств усіх форм власності внаслідок 
знищення та пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості 
чи перешкод у провадженні господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене просимо надати інформацію про доходи від 
надання послуг, обсяги трафіку та кількість абонентів, за період з січня по 
травень 2022 року (з розбивкою по місяцях), а саме:  

1. Вихідний обсяг голосового міжнародного трафіку:
• загальний обсяг (тис. хв, тис. грн);
• окремо за напрямом РФ, РБ.

2. Вхідний обсяг голосового міжнародного трафіку:
• загальний обсяг (тис. хв, тис. грн);
• окремо за напрямом РФ, РБ.

3. Загальна кількість абонентів голосового зв’язку.
4. Кількість абонентів, що замовляли послуги дзвінків в РФ та РБ. 
5. Обсяг транзитного голосового трафіку, що проходить на/з РФ, РБ 

(тис. хв, тис. грн).
6. Обсяг міжнародного ІР трафіку:

• загальний обсяг (Мбіт/Гбіт, тис. грн);
• окремо за напрямом РФ, РБ.

7.  Обсяг каналів передачі даних:
• загальний обсяг (Мбіт/Гбіт, тис. грн);
• окремо за напрямом РФ, РБ.

Інформацію просимо надати у десятиденний термін в електронному 
вигляді придатному для машинного читання на електронну адресу 
broadband@thedigital.gov.ua.

Заступник Міністра  Олександр БОРНЯКОВ

Тетяна Клюєва kliuieva@thedigital.gov.ua
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