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Голові Правління Інтернет Асоціації України
Савчуку Олександру Михайловичу

Директора ТОВ “НетАссіст”
Тульєва Максима Валерійовича
пр-т Маршала Рокосовського,3, м.Київ 04201

№253/220725-01 від “25” липня 2022р.
на №__________ від “__” _______ ____р.

Шановний Олександре Михайловичу!

Наша компанія дізналась, що 21.07.2022р. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку (НКЕК) видала розпорядження 06-1528/104 щодо блокування автономної
системи мережі Інтернет номер 29632 та розірвання іншими постачальниками електронних
комунікацій логічних та фізичних взаємоз’єднаннь з цією автономною системою.

AS29632  належить  гібралтарській  компанії  Netassist  Limited  (а  не  відразу  двум
компаніям ТОВ “Нетассіст” та ТОВ “Нетасіст”, як помилково вказується в розпорядженні
НКЕК) використовується для роботи в мережі Інтернет декількома компаніями з України та
країн ЕС, в тому числі і нашою компанією.

ТОВ  “Нетассіст”  та  ТОВ  “Нетасіст”  були  виключені  з  реєстру  постачальників
електронних  комунікацій  в  березні  2022  року  (ця  постанова  наразі  опротестована  та
оскаржується у суді), тому більше не є суб’єктом регуляції зі сторони НКЕК. Використання
автономної  системи  у  власному  бізнесі  не  є  прероготивою  виключно  постачальників
електронних комунікацій.

Ми вбачаємо в цьому рішенні помсту зі сторони НКЕК за поданий проти них судовий
позов, що виглядає у вигляді спроб повністю знищити весь наш бізнес, включно з тим, що
ніяк не  пов’язаний з  наданням електронних комунікаційних послуг  на  території  України.
Також  це  рішення  завдає  матеріальних  збитків  компанії  Netassist  Limited  та  іншим  її
користувачам, що не мають жодних відносин до конфлікту нашої компанії з НКЕК.

Просимо Вашого втручання та допомоги в з’ясуванні обставин цієї ситуації, а саме: чи
мало НКЕК законні підстави видавати розпорядження щодо блокування автономної системи?
Чи  мало  НКЕК  законні  підстави  вимагати  розірвати  взаємоз’єднання  з  автономною
системою? Навіщо НКЕК вдається до руйнівних для бізнесу кроків до вирішення питання
щодо законності їх рішення в суді по суті та при цьому свідомо саботує розгляд цієї справи
судом?

З Повагою,
Директор ТОВ “НетАссіст”

_____________________/М.В. Тульєв/


