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Запит
відповідно до абзацу другого підпункту 6 пункту 5 Порядку здійснення захисту прав та 
інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних 

органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом 
Президента України від 25.06.2002 № 581

Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час 
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю 
іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2002 № 
581 (далі – Порядок) Міністерство юстиції України як орган, відповідальний за здійснення 
захисту прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах 
справ за участю іноземного суб’єкта та України, повідомляє про таке.

На виконання резолюції Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 02.07.2021 
№ 31491/1/1-21 щодо вжиття заходів, спрямованих на застосування міжнародно-правових 
механізмів для відкликання мережевих ресурсів, які знаходяться у користуванні операторів 
(провайдерів) телекомунікацій, що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території 
України, а також недопущення надалі взаємодії компанії «RIPE NNC» із суб’єктами, які 
здійснюють неправомірну діяльність на цих територіях, до листа Служби безпеки України 
від 24.06.2021 № 99/216, Мін`юстом разом із юридичним радником з Королівства 
Нідерланди здійснено попередній аналіз порушеного питання.

 За результатами здійсненого аналізу та з урахуванням пункту 8 Порядку № 581 
вбачається за необхідне включити кандидатуру від Інтернет Асоціації України до складу 
міжвідомчої робочої групи для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та 
організацій.

У зв’язку з викладеним вище, просимо надати кандидатуру для її подальшого 
включення у склад міжвідомчої робочої групи у строк до 30.09.2021. 
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