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Підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю між Комітетом 

з питань інформатизації та зв’язку і представниками міністерств та 

відомств, енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної 

інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, а також 

профільних асоціацій 

 

У Верховній Раді відбулося підписання Меморандуму про взаємодію та 

співпрацю між Комітетом з питань інформатизації та зв’язку та 

представниками Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, Антимонопольного комітету України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної 

інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, профільних 

асоціацій (Офіційний портал Верховної Ради України). 

Метою цього Меморандуму є: 

консолідація зусиль, спрямованих на визначення спільного бачення 

щодо розбудови інформаційного суспільства України; 

необхідність створення нової та удосконалення чинної нормативно-

правової бази з розміщення об’єктів телекомунікаційних мереж на об’єктах 

енергетичної інфраструктури; 

необхідність розвитку телекомунікаційних мереж як невід’ємної 

складової виробничої та соціальної інфраструктури України; 

спільне бажання забезпечити споживачам вільний і прозорий вибір та 

доступ до послуг телекомунікацій; 

важливість конструктивного співробітництва; 

необхідність якнайшвидшого розв'язання нагальних проблем та, 

керуючись принципом доцільності. об’єднання зусиль для досягнення 

поставленої мети. 

З метою практичної реалізації Меморандуму було досягнуто 

домовленості щодо: 

створення спільних робочих груп задля опрацювання проектів 

нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму, та 

вироблення пропозицій щодо їх удосконалення; 

ініціювання розробки нових проектів нормативно-правових актів з 

питань, що є предметом цього Меморандуму; 
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ініціювання встановлення взаємоузгоджених Правил використання 

об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних 

мереж; 

проведення спільних консультації з питань, які стосуються сфери 

діяльності сторін,  

при підготовці документів нормативного характеру, що подаються до 

органів державної влади; 

участі в планових та позапланових засіданнях, нарадах з розгляду 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, обговорення питань 

щодо напрямів та підходів до регулювання використання об’єктів 

енергетичної інфраструктури, а також інших питань, які представляють 

спільний інтерес; 

надання взаємної допомоги в розробці нормативно-правових актів; 

консолідації спільних зусиль при опрацюванні проекту Закону «Про 

доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» № 4159; 

обміну інформацією з питань, що становлять взаємну зацікавленість, 

проведення спільних консультацій, встановлення необхідних зв’язків з 

третіми особами та інформування один одного про результати цих контактів; 

виконання рішень, ухвалених спільними робочими групами, в рамках 

роботи відповідно до цього Меморандуму; 

вжиття інших заходів, за домовленістю, спрямованих на реалізацію 

цього Меморандуму; 

здійснення контролю за виконанням спільних рішень та домовленостей. 

 


