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Пане Олександре!

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало лист ТОВ «КП 
«Інтертелеком» від 28.12.2022 № 97/2022-Р щодо захисту інтересів ТОВ «КП 
«Інтертелеком» (далі – Лист), надісланий листом Інтернет Асоціації України від 
09.01.2023 № 01/1, та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, 
визначено, що Мінцифри є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, 
зокрема у сферах цифровізації, цифрового розвитку, розвитку інформаційного 
суспільства, інформатизації, розвитку інфраструктури широкосмугового 
доступу до Інтернету та телекомунікацій.

Згідно із зазначеним Положенням Мінцифри відповідно до покладених на 
нього завдань, зокрема сприяє розвитку та доступності послуг широкосмугового 
доступу до Інтернету; бере участь у розробленні пропозицій щодо державної 
політики з питань державного регулювання у сферах телекомунікацій, 
користування радіочастотним ресурсом; визначенні вимог щодо рівня якості 
телекомунікаційних послуг; реалізації технічної політики у сфері надання 
телекомунікаційних послуг.

Згідно з інформацією, наведеною у Листі, між ТОВ «КП «Інтертелеком» та 
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ОСББ «Інтер 35Д» укладено договір доступу, предметом якого є доступ до 
інфраструктури багатоквартирного будинку з метою користування нею або її 
елементами для забезпечення можливості надання електронних комунікаційних 
послуг (далі – Договір). Під час дії договору ТОВ «КП «Інтертелеком» 
звернулось до ОСББ «Інтер 35Д» з метою приведення Договору у відповідність 
із частиною шостою статті 16 Закону України «Про доступ до об`єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних 
комунікаційних мереж» та викладення його у редакції запропонованої 
додаткової угоди, у відповідь на що ОСББ «Інтер 35Д» поінформувало про 
відмову від пролонгації Договору на 2023 рік та його розірвання, а також про 
відмову від укладення вищезазначеної додаткової угоди.

Правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до 
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 
каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування 
технічних засобів електронних комунікацій з метою забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства в Україні визначає Закон України «Про доступ до 
об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон), який встановлює 
повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських 
відносинах.

Згідно з пунктом 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є 
доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення 
строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника 
або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути 
приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний 
строк з дня виставлення вимоги.

Також зазначаємо, що частиною третьою статті 16 Закону, зокрема 
передбачено, що ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього 
Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, 
вирішуються в судовому порядку.

При цьому, згідно з інформацію, зазначеною у Листі, наразі питання про 
визнання укладеною додаткової угоди до Договору у редакції, запропонованій 
ТОВ «КП «Інтертелеком», є предметом судового розгляду у господарській справі 
920/1053/22, що знаходиться у провадженні Господарського суду Сумської 
області.

Згідно зі статтею 6 Господарського кодексу України одним із загальних 
принципів господарювання є заборона незаконного втручання органів державної 
влади та їх посадових осіб у господарські відносини.

При цьому згідно з частинами першою та п’ятою статті 19 Господарського 
кодексу України суб’єкти господарювання мають право без обмежень 
самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить 
законодавству. Незаконне втручання та перешкоджання господарській 
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діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх 
посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду 
забороняються.

Крім того, зазначаємо, що Мінцифри не наділено повноваженнями щодо 
здійснення правової оцінки діяльності органів державної влади, а також 
підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб.

З повагою

Заступник Міністра                     Олександр БОРНЯКОВ

Іван Гладишенко 0502855006


