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На ваш лист щодо неправомірних дій відносно ТОВ «МАС-НЕТ ІСП», в
межах повноважень, повідомляємо наступне.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації (далі – НКРЗІ) здійснює свою діяльність на підставі, зокрема,
Закону України «Про телекомунікації та Положення про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067 (далі –
Положення). 

Відповідно до пункту 1 Положення, НКРЗІ є органом державного
регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній
сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу,
регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю).

Водночас зазначаємо, що виключний перелік підстав для здійснення
позапланових заходів державного нагляду (контролю) визначено частиною
першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності». Зокрема, підставою для
здійснення позапланового заходу є звернення фізичної особи (фізичних осіб)
про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам,
життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці
держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі
порушення (за наявності). 

Згідно з частиною другою статті 6 зазначеного вище Закону проведення
позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею,
забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною четвертою
статті 2 цього Закону.

При цьому інформуємо, що 08 жовтня 2021 року в НКРЗІ зареєстровано



лист від ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» щодо вирішення конфліктної ситуації при
доступі до інфраструктури кабельної каналізації АТ «Укртелеком», у якому
порушено ті ж питання. За результатами розгляду вказаного листа ТОВ
«МАС-НЕТ ІСП» у встановлені законодавством строки буде надано відповідь.
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