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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.

Гундяк І.І.
вул. Макаренка 4/29,
м. Тернопіль, 46027
3497000999@mail.gov.ua
Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваш запит від
15.04.2021 щодо електроустановок на дахах навчальних корпусів та повідомляє.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що 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.
Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 №856
«Питання Міністерства цифрової трансформації», Мінцифри 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.
Мінцифри не володіє інформацією щодо проектної, технічної,
технологічної документації базових станцій, розміщених на дахах навчальних
корпусів Тернопільського технічного університету.
З приводу дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів у смугах
радіочастот загального користування повідомляємо, що такі дозволи надає
Український державний центр радіочастот відповідно до частини третьої статті
42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».
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Стосовно дозволів на розміщення базових станцій повідомляємо, що
правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду
майна, що перебуває в державній власності регулюються Законом України «Про
оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ (далі –
Закон).
Відповідно до Закону процедура укладення договору передбачена
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).
Згідно статті 3 Закону об’єктами оренди є нерухоме майно (будівлі,
споруди, приміщення, а також їх окремі частини).
Відповідно до статті 4 Закону Орендодавцями щодо нерухомого майна
(будівель, споруд, їх окремих частин) є Фонд державного майна України, його
регіональні відділення та представництва.
Відповідно до частин другої та третьої статті 6 Закону та пункту 21
Порядку балансоутримувач може прийняти рішення про намір передачі майна в
оренду за власною ініціативою, з урахуванням законодавства, статуту або
положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом
управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач.
Потенційний орендар, зацікавлений в одержанні в оренду нерухомого або
індивідуально визначеного майна, звертається до орендодавця із заявою про
включення цього майна до Переліку відповідного типу згідно з Порядком
передачі майна в оренду. В даному випадку балансоутримувачем дахів
навчальних корпусів є Тернопільський технічний університет.
Оскільки питання щодо розташування і функціонування базових станцій
мобільного зв'язку не належать до повноважень Мінцифри, з піднятих вами
питань пропонуємо звернутись до Українського державного центру радіочастот
та Тернопільського технічного університету.

Заступник Міністра
Іван Гладишенко 0502855006

Олександр ШЕЛЕСТ

