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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30
E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р. 

Інтернет Асоціації України
вул. О. Гончара, 15/3, офіс 22,
м. Київ, 04053

Офіс Президента України

Кабінет Міністрів України

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
цифрової трансформації України М. Федорова від 24.06.2021 № 30129/1/1-21 до 
листа Офісу Президента України від 16.06.2021 № 45-01/1207, в межах 
компетенції опрацьовано звернення Інтернет Асоціації України (далі – ІНАУ) 
від 04.06.2021 № 91/1. За результатами розгляду повідомляємо про таке.

Адміністрація Держспецзв’язку листом від 09.07.2021 № 16/03/02-1070 
поінформувала, що згідно з частиною першою статі 5 Закону України «Про 
санкції» визначено, що пропозиції щодо застосування, скасування та внесення 
змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки і оборони 
України (далі – РНБО) Верховною Радою України, Президентом України, 
Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ), Національним банком України та 
Службою безпеки України.

Відповідно питання блокування та/або обмеження доступу до визначених 
(ідентифікованих) інтернет-ресурсів/сервісів та визначення порядку та 
механізму обмеження доступу із зазначеного питання не належить до її 
повноважень, визначених Положенням про Адміністрацію Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженим постановою 
КМУ від 03.09.2014 № 411.

Відповідно до згаданого у листі ІНАУ рішення РНБО від 14.05.2021 «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21.05.2021 



№ 203/2021 (далі – Рішення), заборона надання послуг з доступу до визначених 
інтернет-ресурсів/сервісів покладається на операторів/провайдерів 
телекомунікацій.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 
та інформатизації (далі – НКРЗІ) листом від 06.07.2021 № 01-3931/141 
повідомила, що є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, 
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг 
поштового зв’язку та здійснює свою діяльність на підставі, зокрема, законів 
України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про 
поштовий зв'язок» та Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента 
України від 23.11.2011 № 1067. 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» не 
входить до переліку суб’єктів, які надають пропозиції щодо застосування, 
скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд РНБО. 

Проте, враховуючи резолюції Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля до 
Указів Президента України, якими введено в дію рішення РНБО щодо 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій), а також листи Служби безпеки України, Апаратом НКРЗІ 
неодноразово проводився аналіз відповідних Указів та рішень, зокрема Указу 
203, за результатами чого направлялися листи до Служби безпеки України та 
здійснюється щоквартальне звітування до Апарату РНБО України, Офісу 
Президента України, КМУ. Також, з метою доведення до відома операторів, 
провайдерів телекомунікацій рішень РНБО, на офіційному веб-порталі НКРЗІ 
опубліковано відповідні повідомлення. 

НКРЗІ звернула увагу, що згаданим вище Рішенням РНБО, передбачено 
накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають 
у користувачів мережі Інтернет при використанні відповідних Telegram-каналів 
шляхом зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів 
телекомунікацій, що здійснюють свою діяльність на території України та 
відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» 
включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій закрити до них 
доступ. При цьому, слід зазначити, що Telegram-канали та Telegram-БОТ 
використовуються, зокрема постачальниками комунальних послуг та іншими 
підприємствами та особами, які використовують цей багатоплатформовий 
месенджер для обміну повідомленнями зі споживачами з використанням 
персональних даних громадян. Тому втручання в роботу чи повне блокування 
цього месенджера може призвести до втрати чи втручання в роботу 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що має наслідком 
відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України. 

НКРЗІ підтримує позицію висловлену у листі голови правління ІНАУ 
А. Пятнікова стосовно технічної неможливості виконання окремих санкцій в 
частині блокування вказаних Інтернет-ресурсів та пропонує Кабінету Міністрів 
України внести на розгляд РНБО України відповідні пропозицій щодо 



скасування або внесення змін до санкцій, як це передбачено частиною першою 
статті 5 Закону України «Про санкції».

Мінцифри відповідно до Положення про Міністерство цифрової 
трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18.09.2019 № 856, є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики 
у сферах: цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 
інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, 
розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; впровадження 
електронного документообігу; розвитку цифрових навичок та цифрових прав 
громадян; відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних 
ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового 
доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; 
надання електронних та адміністративних послуг; електронних довірчих послуг 
та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії.

Таким чином у Мінцифри в межах повноважень відсутні пропозиції щодо 
порушених у зверненні Інтернет Асоціації України питань.

Заступник Міністра                                                           Олександр ШЕЛЕСТ

Руслан Малинич  063 1655467


