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На Ваш лист від 16.11.2021 р. стосовно прохання втрутитись в ситуацію та 
ініціювати проведення слухань із залученням представників постачальників 
кабельно-провідникової продукції для телекомунікаційної галузі, представників 
операторів, провайдерів телекомунікацій, галузевих об’єднань, ПАТ «ОДЕСЬКИЙ 
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» та ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», а також 
представників органів державної влади з питання обговорення виниклої ситуації та 
шляхів врегулювання проблемних питань у стабільному забезпеченні кабельно-
провідниковою продукцією для телекомунікаційної сфери повідомляємо наступне.

Зазначене питання є дійсно важливим для галузі, але як вбачається з інформації, 
наведеної листі, питання правомірності рішень Міжвідомчої комісії  з міжнародної 
торгівлі вже є предметом розгляду Окружного адміністративного суду м. Києва. 

Відповідно до частини першої статті 124 Конституції України делегування 
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 
особами не допускаються. Крім того, відповідно до статті 1291 Конституції України 
суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. 

За таких обставин, втручання в ситуацію з боку комітетів Верховної Ради 
України може бути розцінене як втручання в діяльність судових органів, що є 
недопустимим. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 49 Кодексу 
адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або 
відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового 
засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, 
у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або 
обов’язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням 
учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття 
провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що 
судове рішення може вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, 
суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 
щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.



Слід зауважити, що одним із покладених на Міністерство цифрової 
трансформації України завдань є сприяння розвитку та доступності послуг 
широкосмугового доступу до Інтернету, формування пропозицій щодо надання 
державної підтримки, у тому числі фінансової, такому розвитку. 

У зв’язку з цим, народним депутатом України, заступником Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Федієнком О.П. 
направлено депутатське звернення №692\Р-171121 від 17.11.2021 року з проханням 
до Міністерства цифрової трансформації України виступити на захисті 
державницьких інтересів, долучившись до участі у справі № 640/30039/21 в якості 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні 
відповідача.
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