


 

 

                                                                                          Директору:ТОВ «Інтернет Схід ГРУП» 

                                                                           
 

 
 
 

                                                                        Шановний  Микола Вікторович! 

 
 

Між АТ «ДТЕК  Донецькі електромережі» (надалі – Товариство) та ТОВ «Інтернет Схід 

ГРУП» (надалі – Замовник) укладено договір доступу до елементів інфраструктури об'єкта 

електроенергетики (далі – Договір). Розмір плати за вказаним договором було розраховано 

Товариством згідно Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури 

об’єкта електроенергетики, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України від 10.12.2018 № 622 (надалі – Методика) та погоджено сторонами. 

Цим листом повідомляємо, що 09.12.2022 року набрали чинності зміни до Методики 

визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, внесені 

відповідно до наказу Міненерго від 13.10.2022 №357 «Про внесення змін до Методики 

визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики» (далі – 

Наказ №357). 

Так, пункт 13 розділу IV Методики викладено в наступній редакції:  

«На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його 

припинення або скасування на територіях, які включені до переліку територіальних громад, 

які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), сформованого відповідно до Положення про 

інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в 

районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 

травня 2022 року N 562, та/або затвердженого Міністерством з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України, розмір періодичної плати за доступ до 

елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики з використанням несучої 

спроможності будівель, споруд і однієї опори становить 1 копійку на місяць».                                                                  

Також, Наказом №357 до розділу IV Методики додано пункт 14 наступного змісту:  
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«14. На територіях, не визначених пунктом 13 цього розділу, на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування розмір 

періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики 

з використанням несучої спроможності будівель, споруд і однієї опори становить 10 

гривень на місяць». 

06.12.2022 року Урядом прийнято Постанову № 1364 «Деякі питання формування 
переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською 
Федерацією» (далі – Постанова №1364), якою визначено механізм формування єдиного 
переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською 
федерацією. Повноваження щодо затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) 
бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією покладено на Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за формою згідно з додатком до 
Постанови №1364, а також надано право надавати роз'яснення з питань формування та 
застосування переліку. 

На виконання Постанови №1364, наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309 було 

затверджено актуальний Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або 

тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік територій), який набрав 

чинності 27.12.2022 року. 

Додатково, на Урядовому порталі (доступно за посиланням: 
https://www.kmu.gov.ua/news/novyi-perelik-terytorii-na-iakykh-vedutsia-velysia-boiovi-dii-abo-tot-

roziasnennia-shchodo-zastosuvannia) Мінреінтеграції надано роз’яснення щодо застосування 

визначеного Переліку територій. 

Так, території, які включаються до Переліку, поділяються на такі, де ведуться (велися) 

бойові дії, та тимчасово окуповані. 

Своєю чергою території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділяються на території 

можливих бойових дій і території активних бойових дій. 

Мінреінтеграції роз'яснило, за якими критеріями ці території відносяться до територій 

можливих та активних бойових дій. 

Так, територіями активних бойових дій визначаються території: 

- через які проходить лінія бойового зіткнення або які межують з тимчасово 
окупованими територіями; 

- та на яких наразі неможливо у повному обсязі виконувати функції держави, зокрема 
в частині доступу до публічних електронних реєстрів, та існує значна загроза життю і здоров'ю 
населення. 

Територіями можливих бойових дій вважаються території: 
- які межують з територіями активних бойових дій або тимчасово окупованими 

територіями чи прилеглі до державного кордону з державою-агресором; 
- та на яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатися 

населення, втім періодично піддаються ворожим обстрілам. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp221364?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2022-%D0%BF#n25
https://www.kmu.gov.ua/news/novyi-perelik-terytorii-na-iakykh-vedutsia-velysia-boiovi-dii-abo-tot-roziasnennia-shchodo-zastosuvannia
https://www.kmu.gov.ua/news/novyi-perelik-terytorii-na-iakykh-vedutsia-velysia-boiovi-dii-abo-tot-roziasnennia-shchodo-zastosuvannia


 

 

 

 
Враховуючи вищевикладене та відповідні роз’яснення Мінреінтеграції з питань 

застосування Переліку територій, територіальні громади, визначені в пункті 1 Переліку 

територій «Території можливих бойових дій» не розташовані на територіях  в районах 

проведення воєнних (бойових) дій та відповідно на ці територіальні громади не може 

розповсюджуватися положення пункт 13 розділу IV Методики.    

А отже, до таких територіальних громад будуть застосовуватися положення пункт 14 

розділу IV Методики (застосована плата за доступ до елементів інфраструктури об'єктів 

електроенергетики з використанням несучої спроможності будівель, споруд і однієї опори у 

розмірі 10 гривень на місяць).  

Але запевняємо Вас, що у разі внесення змін до Переліку територій та віднесення 

відповідної територіальної громади до територій проведення активних бойових дій або 

тимчасової окупації, це обов’язково буде враховано Товариством під час формування рахунку 

на оплату послуг за укладеним Договором. 

 

З повагою, 

 

  Фахівець відділу з продуктів                                                             І.О.Кривуша  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KrivushaIA@dtek.com 
Тел.(+38)0669342555 
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Z.52-92106324-2023-1400

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг)  №92106324
згідно з договором №102-ДОЭ-КрмРЭС від 02.01.2020

М. ДНІПРО 28.02.2023
  

ТОВ "ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП", надалі Замовник, з одного боку, та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», надалі Виконавець, з іншого боку є Сторонами за договором №102-ДОЭ-КрмРЭС від 02.01.2020 року (далі - 
Договір), склали цей акт про те, що у лютому 2023 року на підставі Договору Виконавцем були виконані наступні роботи (надані 
такі послуги):  

 

№ Код ДКПП Найменування робіт, послуг Кількість Од. виміру
Ціна 

без ПДВ 
Сума  

без ПДВ 

    1 68.20

ПЕРІОДИЧНА ОПЛАТА ЗА 
ДОСТУП 1 ЗАМОВНИКА ДО 
ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ'ЄКТІВ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 
0,4 КВ У МІСТАХ , СЕЛИЩАХ ТА 
СЕЛАХ, КРІМ РАЙОНІВ 
ПРОВЕДЕННЯ ВД ТА 
ТИМЧАСОВІЙ ОКУПАЦІЇ, НА 
МІСЯЦЬ НА 1 ОПОРУ

4 571,000 шт 8,333 38 090,14

    2 68.20

ПЕРІОДИЧНА ОПЛАТА  ЗА 
ДОСТУП 1 ЗАМОВНИКА ДО 
ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ'ЄКТІВ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 
6/10  КВ  У МІСТАХ , СЕЛИЩАХ  
ТА СЕЛАХ, КРІМ РАЙОНІВ 
ПРОВЕДЕННЯ ВД ТА 
ТИМЧАСОВІЙ ОКУПАЦІЇ, НА 
МІСЯЦЬ НА 1 ОПОРУ

61,000 шт 8,333 508,31

Разом за актом, грн. без ПДВ          38 598,45
Сума ПДВ          7 719,69
Всього із ПДВ          46 318,14

  

Загальна вартість робіт (послуг) складає без ПДВ: Тридцять вісім тисяч п'ятсот дев'яносто вісім гривень 45 копійок. 
ПДВ: Сім тисяч сімсот дев'ятнадцять гривень 69 копійок. 
Загальна вартість робіт (послуг) складає із ПДВ: Сорок шість тисяч триста вісімнадцять гривень 14 копійок.
Роботи виконані в повному обсязі, Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) 

не має. 
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ПІДПИСИ СТОРІН 
  

Від Виконавця: 
фахівець відділу з продуктів 
  
Кривуша І.О.

   

Від Замовника: 
 
  

28.02.2023
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
код за ЄДРПОУ 00131268
ІПН 001312605035
49107, М. ДНІПРО, Ш. ЗАПОРІЗЬКЕ, 22
Отримувач коштів: ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"
IBAN UA 803348510000000002600242571, у банку , , МФО 
033485

28.02.2023
ТОВ "ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП" 
код за ЄДРПОУ 37944317
ІПН 37944317
84333, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, Г. КРАМАТОРСК, УЛ. 
МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 9, ОФ. 8

 Дякуємо за співпрацю!

Введите текст


