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Міністерство цифрової трансформації України в рамках ініціатив щодо 
відновлення та розвитку цифрової інфраструктури, зокрема і на міжнародному рівні, 
повідомляє про таке. 

Одним із ключових проектів з розвитку цифрової інфраструктури Плану 
відновлення України, що був презентований Урядом 04.07.2022 року на Міжнародній 
конференції в м. Лугано (Швейцарська Конфедерація), став “Україна - цифровий хаб”, 
який на першому етапі має на меті з'єднання Азії та Європи магістральним кабелем 
через Чорне море та Україну.

Проект будівництва магістральної з'єднувальної лінії між континентами 
передбачає:

● збереження магістрального трафіку з Азії до Європи через Україну;
● створення нових або модернізацію існуючих магістральних наземних мереж;
● будівництво кабелю через Чорне море між державами-учасниками проекту;
● розроблення нормативно-правових умов для сприяння успішній реалізації 

проекту.
Слід зазначити, що свою зацікавленість до проекту висловили світові лідери з 

будівництва підводних волоконно-оптичних ліній та міжнародні фінансові установи. 
Окрім цього, проект щодо прокладання транскордонного кабелю між Україною 

та ЄС підпадає під критерії фінансування в рамках програм фонду “Європейський 
механізм підключення” (CEF). 

Мета діяльності фонду CEF передбачає фінансову підтримку розгортання нових 
або значну модернізацію існуючих магістральних мереж, включаючи підводні кабелі, 
всередині та між державами-членами ЄС, а також між ЄС та третіми країнами. Для 
цього CEF періодично та на конкурсній основі відбирає заявки, що можуть отримати 
співфінансування за рахунок підтримки ЄС. 
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Нещодавно CEF звернувся до Мінцифри з проханням виявити українські 
компанії, які зацікавлені долучитись до проекту будівництва транскордонних 
магістральних з'єднувальних ліній між ЄС та Україною. 

6 вересня 2022 року CEF проведе ознайомчий семінар із зацікавленими 
сторонами для інформування про можливості програми. На заході буде представлено 
огляд конкурсу Digital Global Gateways і висвітлено можливості для транскордонної 
співпраці та фінансування резервних транзитних з’єднань між ЄС та Україною. Подія 
збере разом зацікавлених сторін з України та ЄС для обговорення деталей конкурсу, 
щоб допомогти усім стейкхолдерам налагодити зв’язки для підготовки майбутніх 
заявок.

Детальніше ознайомитись з семінаром можна за посиланням 

https://bit.ly/3oJYcgu. Програма семінару додана до цього листа.
Також слід зазначити, що до проведення семінару європейська сторона 

зацікавлена у проведенні підготовчого дзвінка з українськими операторами в кінці 
серпня 2022 року.

Якщо ви бажаєте долучитись до події, просимо в термін до 19.08.2022 
повідомити про свою зацікавленість, надавши відповіді на наступні питання:

1. Яку ініціативу в рамках державного проекту будівництва магістрального каналу, 
що з'єднує Азію та Європу планує реалізувати компанія?

2. Які ваші потреби у з'єднанні з країнами ЄС? Як ці наземні з'єднання можуть 
доповнити морське з'єднання через Чорне море?

3. Яка цінність Вашої ініціативи для держави, компанії (очікуваний попит на 
з'єднання тощо)?

4. Чи існують попередні домовленості з потенційними партнерами з ЄС? Якщо так, 
бажано їх зазначити.  

5. Яка орієнтовна вартість вашої ініціативи і на яку його частину необхідне  
фінансування? 

6. З якими країнами для вашої компанії є важливим обмін міжнародним трафіком?  
7. В перспективі 5-10 наступних років, яку ширину каналу необхідно побудувати 

або до якої ширини збільшити існуючий канал? 
8. Які ваші потреби у міжнародному сполученні в перспективі на наступні 10-20 

років та як це може посилити існуючу інфраструктуру?
Також просимо надати контакти відповідальних представників щодо цього 

питання (ПІБ, пошта, телефон).

Додаток: програма семінару на 1 арк.
 

Заступник Міністра                  Олександр БОРНЯКОВ
Тетяна Клюєва kliuieva@thedigital.gov.ua

https://bit.ly/3oJYcgu


 

 
 
 
 

6 September 2022 

CEF Digital Matchmaking for Ukraine – Digital Global Gateways  

10:00 – 10:10 Welcome and objectives of the workshop 

Franco Accordino, Head of Unit, Investment in High-Capacity Networks, DG 
CNECT 

10:10 – 10:40 Presenting the CEF programme and opportunities for cross-border 
coopertation 

Gerasimos Sofianatos, Deputy Head of Unit, Investment in High-Capacity 
Networks, DG CNECT 

10:40 – 11:10 Needs and requirements for the Ukraine  

1) Map the needs in terms of international connectivity in a prospective 

manner for the next 10-20 years 

2) Map the possible routes and understand the existing infrastructure and 

how it can be reinforced 

3) Identify the UA operators with the capacity to build and be partners 

Presentation by selected Ukrainian wholesale operators 

11:10 – 11:30 Q&A for potential applicants 

Moderation: Jan Dröge, Team Lead, BCO-SF  

11:30 – 11:45 Conclusions and next steps 

Gulsanna Mamediieva, Director-General of the Directorate for Strategic Planning 
and European Integration, Ministry of Digital Transformation of Ukraine 

Franco Accordino, Head of Unit, Investment in High-Capacity Networks, DG 
CNECT 

 


