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Пане Олександре!

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало листи ТОВ 
«КП «Інтертелеком»  від 03.02.2023 № 12 та від 03.02.2023 № 13  щодо порушень 
законодавства у сфері доступу до інфраструктури, надіслані листами Інтернет 
Асоціації України від 06.02.2023 № 10/1, від 06.02.2023 № 11/1, та повідомляє.

Правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до 
інфраструктури об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, 
кабельної каналізації електрозв'язку, будинкової розподільної мережі для 
розташування технічних засобів електронних комунікацій визначені в Законі 
України «Про доступ до об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з 
метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон про Доступ).

Законом України від 16.08.2022 № 2530-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та 
розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон № 2530-ІХ), який 
набрав чинності 14.09.2022, серед іншого, було внесено зміни до Закону про 
Доступ, зокрема розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» доповнено 
новим пунктом 42, згідно з яким під час дії воєнного чи надзвичайного стану в 
Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його 
припинення чи скасування надання замовнику доступу до інфраструктури 
об'єкта доступу здійснюється без розроблення та видачі технічних умов з 
доступу та проектної документації з доступу.

Також, згідно з розділом II «Прикінцеві положення» Закону № 2530-ІХ 
Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання ним чинності 
необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
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Законом, забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом. 

Статтею 1 Закону про Доступ передбачено, що правила надання 
доступу – це нормативно-правовий акт, що встановлює порядок здійснення 
доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу незалежно від форми 
власності та порядок взаємодії власника інфраструктури об’єкта доступу і 
замовника. 

Наразі порядок взаємодії власника інфраструктури об’єкта 
електроенергетики і замовника визначено Правилами надання доступу до 
інфраструктури об'єкта електроенергетики, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 853 (далі – Правила). 

Відповідно до положень Закону № 2530-ІХ Міністерством енергетики 
України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта 
електроенергетики», який листом від 30.09.2022 № 26/1.1-4.2-14370 було 
надіслано на погодження до заінтересованих органів, зокрема до Мінцифри, та 
за результатами опрацювання якого Мінцифри було надано висновок про 
проведення цифрової експертизи від 25.10.2022 № 1/04-2-9538 та погоджено 
зазначений проект акта із зауваженнями. За інформацією від Міненерго, проект 
постанови планується до надсилання на Кабінет Міністрів України для 
подальшого прийняття документу Урядом.

Також інформуємо, що Мінцифри з метою опрацювання 
вищезазначеного питання листом від 27.02.2023 № 1/06-6-1923 (копія додається) 
звернулось до АТ «Сумиобленерго» стосовно прийняття дотримання 
законодавства у сфері надання доступу до інфраструктури.

Також, враховуючи необхідність «КП «Інтертелеком» в роз’ясненнях 
положень Наказу “Про затвердження Методики визначення плати за доступ до 
елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики” від 10.12.2018 № 622 
щодо застосування пільгової плати за доступ до інфраструктури у розмірі 1 коп. 
пропонуємо звернутись до Міністерства енергетики України.

Додатки: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою
 

Заступник Міністра                                Валерія ІОНАН

Іван Гладишенко 0502855006
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АТ “Сумиобленерго”

До Міністерства цифрової трансформації України надійшло звернення 
ТОВ «КП «Інтертелеком»  від 03.02.2023 № 12 та  від 03.02.2023 № 13  щодо 
надання доступу до інфраструктури та застосування коректної вартості за такий 
доступ.

Як вбачається зі звернення ТОВ «КП «Інтертелеком» звернулась до АТ 
“Сумиобленерго” з проханням розглянути запит щодо надання доступу до 
елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики для розташування 
технічних засобів електронних комунікацій.

Правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до 
інфраструктури об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, 
кабельної каналізації електрозв'язку, будинкової розподільної мережі для 
розташування технічних засобів електронних комунікацій визначені в Законі 
України «Про доступ до об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з 
метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон про Доступ).

Законом України від 16.08.2022 № 2530-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та 
розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон № 2530-ІХ), який 
набрав чинності 14.09.2022, серед іншого, було внесено зміни до Закону про 
Доступ, зокрема розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» доповнено 
новим пунктом 42, згідно з яким під час дії воєнного чи надзвичайного стану в 
Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його 
припинення чи скасування надання замовнику доступу до інфраструктури 
об'єкта доступу здійснюється без розроблення та видачі технічних умов з 
доступу та проектної документації з доступу.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації підтримка 
стабільності послуги доступу до інтернету є надзвичайно важливою. З огляду на 
викладене, Мінцифри підтримує звернення ТОВ «КП «Інтертелеком» щодо 
розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах 
інфраструктури об’єктів електроенергетики. Вважаємо, що таке розміщення 
буде сприяти підтримці сталості інтернету, що є критичною необхідністю для 
громадян у воєнний час. 

Мінцифри просить надати підтримку ТОВ «КП «Інтертелеком» та 
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прийняти рішення щодо можливості надання доступу до інфраструктури.
Також, враховуючи вимоги наказу Міністерства енергетики України від 

13.10.2022 № 357 та Положення про інформаційну систему формування переліку 
територіальних громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) 
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року 
№ 562 Мінцифри просить АТ “Сумиобленерго” розглянути питання щодо 
встановлення розміру плати за доступ до інфраструктури згідно вимог Розділу 
IV Методики.

Заступник Міністра         Валерія ІОНАН

Іван Гладишенко 0502855006


