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Dear Mr. Ondřej Filip! 

Dear colleagues! 

 

 The Ukrainian Internet Association (UIA) 

is the largest Internet-association in Ukraine: It 

unites more than 230 members, 70% of which are 

telecom operators, a significant part of which is 

LIR.  

 For more than 20 years, the Association has 

been implementing projects aimed at developing 

the Ukrainian segment of the global Internet and 

protecting the interests of its members.  

 Let us express our sincere gratitude for 

RIPE NCC's efforts to maintain the stability of the 

Internet in our region and to coordinate and 

develop the interactions within the Internet 

community. We would like to note that the 

Ukrainian segment of the Internet does not stand 

apart from these activities.  

 Now Ukrainian Internet Association and 

Ukrainian ISPs are appealing to the RIPE 

community for supporting. We have a war going on 

in our country, with the russian army firing heavy 

missiles into cities. Infrastructure is constantly 

being destroyed, it has to be rebuilt under fire.  

 In the conditions of military aggression, the 

representatives of the Ukrainian community who 

found themselves in the occupied territories need 

protection from possible pressure from the 

representatives of the aggressor country regarding 

the forced transfer of blocks of IP addresses to the 

owners from the Russian Federation. 

 Management of companies that fall under 

the jurisdiction of Ukraine under the law, but are 

now under the military control of the Russian 

Federation, the aggressor country, under these 

conditions may submit requests to update the 

register to the RIPE NCC under the pressure of 

circumstances caused by the war, and they would 

never do that under the normal circumstances. 

 At the same time, a certain part of the 

owners of these companies that provide Internet 

services on the occupied territories, are actually 

Шановний пане Онджей Філіп! 

Шановні колеги! 

 

 Інтернет Асоціація України (ІнАУ) – 

найбільша Інтернет-асоціація в Україні: 

об’єднує понад 230 членів, 70% з яких – 

оператори електронних комунікацій, значна 

частина з яких є LIRами.  

 

 Понад 20 років Асоціація реалізує 

проекти, спрямовані на розвиток українського 

сегменту глобальної мережі Інтернет та захист 

інтересів своїх учасників. 

 Висловлюємо щиру вдячність RIPE NCC 

за зусилля, спрямовані на підтримку 

стабільності Інтернету в нашому регіоні, а 

також на координацію та розвиток взаємодії 

всередині інтернет-спільноти. Відзначимо, що 

український сегмент Інтернету не стоїть 

осторонь від цих заходів. 

 Зараз Інтернет Асоціація України та 

українські провайдери звертаються за 

підтримкою до спільноти RIPE. У нас в країні 

йде війна, російська армія обстрілює міста 

важкими ракетами. Постійно руйнується 

інфраструктура, її доводиться відновлювати під 

вогнем. 

 В умовах військової агресії 

представники української інтернет-спільноти, 

які опинилися на окупованих територіях, 

потребують захисту від можливого тиску з боку 

представників країни-агресора щодо 

примусової передачі блоків IP-адрес власникам 

з російської федерації. 

 

 Керівники підприємств, які перебувають 

під юрисдикцією України, але опинилися під 

військовим контролем країни - агресора  

російської федерації, в цих умовах можуть 

подавати запити на оновлення реєстру RIPE 

NCC під тиском обставин, обумовлених 

війною, які б вони не робили за звичайних 

обставин. 

 При цьому частина власників цих 

компаній – надавачів інтернет-послуг на 

окупованих територіях, фізично перебуває на 
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residing in the Ukrainian Government-controlled 

territories. They might not know about submitting 

of these RIPE NCC registry update requests and 

illegitimate transfer of the resources to the persons 

in the jurisdiction of Russian Federation, the 

aggressor country. 

 Also, under these conditions, the 

probability of using fraudulent schemes during 

transfers increases. 

 In order to prevent illegitimate updates, we 

are asking RIPE NCC to temporarily, for the period 

of martial law in Ukraine plus 6 months after,  

perform more stringent checks when making 

changes to the RIPE database, such as checking the 

validity of submitted documents. 

 Such a check, in particular, can be carried 

out using the information-analytical system for 

searching and processing information in the field of 

business and other types of activity 

«YOUCONTROL», which is supported by the 

LLC «YOU-CONTROL» (the cost of an annual 

license is 1854 euros). 

 In addition, in order to provide further 

improvement of the protection of owners' resources 

in "problem areas", in particular to prevent the 

illegal use of resources in self-proclaimed 

territories, in violation of internationally 

recognized borders, we ask you to start the 

procedure for discussing changes to policy ripe-

682 (RIPE Resource Transfer Policies). 

 In connection with the destructive position 

of community representatives from the Russian 

Federation, who use the temporary military 

occupation of the territory of Ukraine for illegal IP 

address transfer schemes, we ask you not to include 

representatives of this community in the process of 

discussing changes to the ripe-682 policy. 

 Before the implementation of the specified 

verification procedures, we ask you to temporarily 

block the possibility of transferring IP addresses 

outside of Ukraine. In any case, the temporary ban 

on transfers should be lifted after the end of martial 

law in Ukraine. 

 Looking forward to the future fruitful 

cooperation and successful working relationship! 

Respectfully 

 

Chairman of the Board of 

Ukrainian Internet Association  

Oleksandr Savchuk  

 

контрольованій Урядом України території і їм 

може бути не відомо про надання запитів про 

оновлення реєстру RIPE NCC і передавання 

мережевих ресурсів у користування особам, які 

знаходяться під юрисдикцією країни-агресора  

російської федерації. 

 Також в цих умовах зростає вірогідність 

застосування шахрайських схем при проведенні 

трансферів. 

 З метою унеможливлення незаконних 

дій, просимо RIPE NCC тимчасово, на період 

воєнного стану в Україні плюс 6 місяців, 

здійснювати при внесенні змін до бази даних 

RIPE більш суворі перевірки, такі як перевірка 

дійсності поданих документів.  

 Така перевірка, зокрема, може бути 

здійснена із застосуванням інформаційно-

аналітичної системи пошуку і обробки 

інформації у сфері господарської та інших 

видів діяльності «YOUCONTROL», яка 

підтримується Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ» (вартість 

річної ліценції складає 1854 Євро). 

 Крім того, з метою подальшого 

вдосконалення захисту власників ресурсів у 

«проблемних районах», зокрема задля 

недопущення незаконного використання 

ресурсів на самопроголошених територіях, з 

порушенням міжнародно визнаних кордонів, 

просимо Вас про запуск процедури 

обговорення змін до політики ripe-682 (RIPE 

Resource Transfer Policies). 

 У зв`язку з деструктивною позицією 

представників спільноти з російської федерації, 

які використовують тимчасову військову 

окупацію території України для незаконних 

схем трансферу IP-адрес, просимо вас не 

включати представників цієї спільноти до 

процесу обговорення змін до політики ripe-682. 

 До впровадження зазначених процедур 

перевірки просимо тимчасово заблокувати 

можливість проведення трансферів IP-адрес за 

межі України. У будь-якому разі тимчасова 

заборона на трансфери має бути скасована 

після закінчення воєнного стану в Україні.  

 

 Сподіваємось на подальшу плідну 

співпрацю та успішні робочі відносини! 

 

З повагою 

 

Голова Правління  

Інтернет Асоціації України  

Олександр Савчук  

 


