
 

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.

ТОВ «Ведекон»
вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, корпус В, 
а/с 4, м.Київ, 01042

Інтернет Асоціація України 
вул. О.Гончара, 15/3, офіс 22, 
м. Київ, 04053

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало лист ТОВ «Ведекон» від 31.08.2022 № 31/08/2022-01 щодо надання 
роз’яснення стосовно застосування законодавства про доступ до інфраструктури 
об’єкта електроенергетики, що надійшов безпосередньо до Мінцифри та 
надісланий листом Інтернет Асоціації України від 07.09.2022 № 80, та 
повідомляє.

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 з Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, 
затвердженим 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, публічних електронних реєстрів, 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.

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

Згідно з Положенням про Міністерство енергетики України, затвердженим  
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507, головним органом 
у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує, зокрема: 
формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-
промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та 
нафтогазопереробному комплексі, є Міненерго.

29.01.2019 набрав чинності наказ Міненерговугілля від 10.12.2018 № 622 
«Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів 
інфраструктури об’єкта електроенергетики», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 02.01.2019 за № 1/32972, яким затверджено Методику 
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта 
електроенергетики (далі – Методика).

Наказом Міненерго від 24.03.2022 №137 до Методики внесено зміни, 
зокрема, доповнено новим пунктом 13, яким встановлено розмір періодичної 
плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики з 
використанням несучої спроможності будівель, споруд і однієї опори, 1 копійка 
на місяць, на період дії правового режиму воєнного стану в України та 60 днів 
після його припинення або скасування.

Частиною четвертою статті 17 Закону передбачено, що розмір плати за 
доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором 
з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів 
інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідно до Закону.

При цьому Методикою та Законом не врегульоване питання обов’язкового 
внесення змін у договір з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.

З метою спрощення розрахунків, а також уникнення непорозумінь у 
учасників ринку енергетики та операторів електронних комунікацій Мінцифри 
спільно з Міненерго опрацьовує питання внесення додаткових змін до Методики. 

З метою отримання роз’яснень щодо застосування Методики пропонуємо 
звернутись до Міненерго, яке є розробником вказаного документу. 

Заступник Міністра                               Олександр БОРНЯКОВ 

Іван Гладишенко 0502855006


