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На ваш лист щодо питань застосування постанови Кабінету Міністрів
України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних
інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою
агресією Російської Федерації» (далі – Постанова № 187), в межах компетенції
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку (далі – НКЕК), повідомляємо про таке.

НКЕК здійснює свою діяльність на підставі, зокрема, законів України
«Про електронні комунікації» та «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку» (далі - Закон).

Відповідно до частини другої статті 4 Закону основним завданням
регуляторного органу є, зокрема, надання офіційних узагальнених роз’яснень
та індивідуальних консультацій у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Узагальнені
роз’яснення оприлюднюються на офіційному веб-сайті регуляторного органу.
Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) протягом 30
календарних днів після отримання запиту постачальника послуг.

Водночас, питання застосування законодавства та підзаконних
нормативно-правових актів, у тому числі щодо забезпечення захисту
національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації, не відноситься до сфери
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку, а тому надання будь-яких роз’яснень з порушеного
питання знаходиться поза межами компетенції НКЕК.

Разом з цим, Постанова № 187, якою встановлено мораторій (заборону) на
вчинення ряду господарських операцій для забезпечення захисту національних
інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою
агресією Російської Федерації, не містить розпоряджень для державних
органів, зокрема і НКЕК, складати будь-які додаткові переліки (реєстри)
суб’єктів господарювання, з якими співпраця та господарські, інші



відносини та зобов’язання повинні зупинитись/припинитись. 
Крім того, звертаємо увагу на те, що форма повідомлення про початок

здійснення діяльності та, відповідно, і реєстр операторів, провайдерів
телекомунікацій, який вівся НКРЗІ, не містить інформації щодо осіб,
пов’язаних з державою-агресором, а  НКЕК відповідно до законодавства не
наділено повноваженнями щодо поділу цього реєстру на будь-які додаткові
реєстри, переліки тощо.

При цьому, наразі, в умовах дії воєнного стану в Україні,  Міністерство
цифрової трансформації України є ініціатором узагальнення нагальних питань,
які виникають при здійсненні діяльності у сфері електронних комунікацій,
зокрема шляхом ініціювання прийняття відповідних законодавчих та
підзаконних актів та/або внесення змін до них.

Враховуючи зазначене, листом НКЕК від 31.03.2022 № 01-360/143 ваш
лист направлено за належністю до Мінцифри для його розгляду в
установленому порядку.

Крім того, враховуючи робочі наради, які проводяться НКЕК з органами
державної влади, постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або
послуг, за участі, у тому числі, представників Інтернет Асоціації України,
щодо вирішення нагальних проблем у сфері електронних комунікацій в умовах
воєнного стану, постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або
послуг висловлено позицію про те, що норми зазначеної постанови
унеможливлюють взаємовідносини між національними операторами
електронних комунікацій та російськими і білоруськими операторами,
наслідками чого може бути відключення зв’язку.

З огляду на це, НКЕК листом від 07.04.2022 № 01-411/122 звернулася до
Мінцифри з метою ініціювання внесення відповідних змін до Постанови №
187. 

19.04.2022  прийнято  постанову  Кабінету  Міністрів України № 466
«Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від  3  березня 2022 р. № 187».

 
 

Голова НКЕК                                            Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ
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