
Додаток до Вих. ІнАУ № 67 від 05.08.2022 

Заява про шкоду та збитки  у сфері електронних комунікацій через пошкодження, руйнацію чи знищення  

інфраструктури електронних комунікацій внаслідок збройної агресії  Російської Федерації проти України або 

терористичних актів після 24.02.2022 року під час дії правового режиму воєнного стану в частині визначення 

шкоди і збитків для надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет та послуги електронних комунікацій 

з постачання пакетів телеканалів і радіоканалів 

  Зауваження учасників наради Пояснення 

 І. Загальні відомості про заявника  

1.  Територія, на якій здійснюється 

(здійснювалася) діяльність у сфері 

електронних комунікацій, в межах 

адміністративно-територіальних 

одиниць  

 Інформація цієї заяви (анкети) 

надається за кожним окремим 

населеним пунктом в межах 

територіально-адміністративних 

одиниць, які включені до Переліків 

територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні) згідно даних 

Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України (далі – Перелік). Оператори 

також можуть подавати заяву в межах 

адміністративно-територіальних 

одиниць, які не включені до Переліків, 

якщо такі особи зазнали 

пошкоджень/руйнувань свого майна 

на таких територіях. 



2.  Найменування суб'єкта 

господарювання, код ЄДРПОУ - для 

юридичної особи або реєстраційний 

номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку в паспорті) - для 

фізичних осіб - підприємців 

  

3.  Номер та дата рішення НКРЗІ про 

включення до Реєстру НКРЗІ (НКЕК) 

провайдерів, операторів 

телекомунікацій або дата 

повідомлення про початок 

здійснення діяльності у сфері 

електронних комунікацій 

  

 ІІ. Розмір недоотриманої (втраченої) вигоди за даними заявника для надання послуг фіксованого 

доступу до мережі Інтернет та послуги електронних комунікацій з постачання пакетів телеканалів і 

радіоканалів 

4.  Кількість  ліній (точок) фіксованого 

доступу до мережі Інтернет за звітом 

до НКРЗІ за 2021 рік 

  



5.  Кількість ліній (точок) фіксованого 

доступу до мережі Інтернет за звітом 

до НКЕК за 6 місяців 2022 року 

  

6.  Середній місячний дохід на 

підключену одну лінію (точку) 

фіксованого доступу до мережі 

Інтернет за звітом до НКРЗІ за 2021 

рік 

  

7.  Кількість втрачених ліній (точок) 

фіксованого доступу до мережі 

Інтернет у період дії воєнного стану 

на дату заповнення заяви за даними 

заявника. 

 Кількість втрачених ліній (точок) під 

час воєнного стану підтверджується 

даними звітності заявника до НКРЗІ 

(НКЕК). 

8.  Коефіцієнт втрачених ліній (точок) 

фіксованого доступу до мережі 

Інтернет у період дії воєнного стану 

на дату заповнення заяви за даними 

заявника. 

 Коефіцієнт розраховується 

оператором самостійно і визначається 

як частка втрачених точок (ліній) до 

їхньої кількості станом на 01.01.2022 

року у звітності до НКРЗІ. 

Для окупованих територій  Q 

дорівнює 1. 

9.  Розмір недоотриманої (втраченої) 

вигоди за даними заявника, 

розрахований за формулою згідно з 

п.   Методики, у грн.  

  

ІІІ. Розмір недоотриманої (втраченої) вигоди за даними заявника для надання послуг мобільного зв’язку 

10.  ???   

ІV. Розмір шкоди (втрат), які завдані внаслідок пошкодження,  

руйнації чи знищення інфраструктури електронних комунікаційних мереж 



11.  Вид елементу інфраструктури 

електронних комунікацій/населений 

пункт 

Кількісні показники 

пошкодження, руйнації чи 

знищення інфраструктури 

електронних комунікацій 

(км., пог. м., шт.) 

Ринкова вартість одиниці елементу 

інфраструктури електронних 

комунікацій (розрахунок додається) 

12.  …   

13.     

14.     

15.     

16.  Розмір шкоди (втрат), всього, у грн.   

 

V. Розмір витрат, необхідний для відновлення інфраструктури електронних комунікацій 

 

17.  Сума розміру втрат, які необхідні для 

відновлення інфраструктури 

електронних комунікацій станом на 

дату подання заяви, всього, у грн.  

 

  

18.  Витрати на виконання робіт з 

відновлення інфраструктури 

електронних комунікаційних мереж, 

у грн 

  

19.  Витрати на розроблення та 

впровадження заходів щодо 

влаштування тимчасових мереж 

електронних комунікацій на період 

відновлення ділянки інфраструктури 

  



електронних комунікаційних мереж, 

у грн 

20.  Витрати на оплату послуг суб’єкта 

оціночної діяльності, у разі 

проведення оцінки майна чи 

майнових прав на замовлення 

власника, визначені за ціною 

відповідного договору, у грн 

  

21.  Витрати на оплату робіт з демонтажу 

зруйнованих або пошкоджених 

об’єктів інфраструктури електронної 

комунікаційної мережі, яка 

визначена за ціною відповідного 

договору, у грн. 

  

22.  Витрати на послуги залученого на 

договірних засадах фахівця у сфері 

електронних комунікацій, визначені 

за ціною відповідного договору, у 

грн 

  

23.  Витрати у зв’язку з необхідністю 

використання альтернативних 

шляхів живлення обладнання у разі 

відсутності електроенергії, у грн 

  

24.  Витрати у зв’язку з необхідністю 

оренди додаткових складів в 

безпечних регіонах України та 

збільшення інших логістичних 

витрат, у грн 

  



25.  Витрати у зв’язку з необхідністю 

забезпечення додаткового захисту 

співробітників, які виконують 

роботи в небезпечних умовах, у грн 

  

26.  Витрати у зв’язку з необхідністю 

врегулювання з власниками 

інфраструктури будинків і споруд 

відносин доступу до елементів 

інфраструктури об’єктів доступу, де 

розміщуються/розміщувалися  

електронні комунікаційні мережі 

та/або її складові, у грн 

  

27.  Витрати на сплату суми неустойки 

(штраф, пеня) та інших платежів за 

договорами, укладеними з 

банківськими установами, як 

фінансова державна підтримка 

суб’єктам підприємництва чи для 

розгортання  мережі Інтернет, 

нараховані включно з 24 лютого 2022 

року за прострочення виконання 

(невиконання, часткове виконання) 

за такими договорами та не списані 

кредитодавцем (позикодавцем), у грн 

  

28.  Додаткові витрати, пов'язані із 

забезпеченням стійкості мережі, у 

грн 

  



29.  Витрати на відновлення, оренду або 

заміну складів операторів 

електронних комунікацій, зокрема, 

відновлення чи заміну обладнання та 

матеріалів, що на них зберігалися, у 

грн 

  

30.  Витрати на відновлення центрів 

обслуговування користувачів 

операторів електронних комунікацій, 

зокрема, відновлення чи заміну 

товарів, обладнання та матеріалів, що 

у них зберігалися, у грн 

  

31.  Інші збитки, що завдані внаслідок 

пошкодження, руйнації чи знищення 

інфраструктури електронних 

комунікацій  чи її складових (у т.ч. 

об’єктів незавершеного 

будівництва), які підтверджені 

власником, у грн 

  

32.  Розмір збитків (витрат), грн.   

33.  Розмір шкоди та збитків, грн.   Розраховується шляхом підсумку 

розміру недоотриманої (втраченої) 

вигоди за даними заявника і розміру 

збитків (витрат), відповідно 

зазначених у п.9 та п.28 Методики.  

У разі прийняття рішення власником 

інфраструктури електронних 

комунікацій про те, що мережа не буде 



відновлюватися, розмір шкоди і 

збитків визначається як сума розміру 

недоотриманої (втраченої) вигоди за 

даними заявника і розміру шкоди 

(втрат), відповідно зазначених у п.9 та 

п.12 Методики. 

Фіксація. Додатки до Заяви (анкети) За наявності аудиторський або експертний висновок, фотофіксації, 

скріншоти публікацій ЗМІ, посилання на відео, Акт інвентаризації 

основних засобів, розрахунок суми розміру втрат і витрат, акт оцінки 

шкоди і збитків, акти виконаних робіт з відновлення,  замовлення на 

придбання обладнання, робіт та послуг, необхідних для відновлення, 

копії договорів з підрядними організаціями, фахівцями, експертами, 

тощо. 

 

 


