
Протокол № 10 (2-08) 
засідання Координаційної Ради  

об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" 
від 26 листопада 2008 року 

 
Присутні: 
− Рубан Ігор Анатолійович, Голова Державного комітету інформатизації України; 
− Колобов Сергій Олександрович, Голова Національної комісії з питань 

регулювання зв'язку України; 
− Проживальський Олег Петрович, заступник Міністра транспорту та зв’язку – 

директор Державного департаменту з питань зв’язку; 
− Фролов Олег Володимирович, заступник Голови Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України; 
− Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв'язку «ТЕЛАС»; 
− Поліщук Василь Григорович, Президент Української національної Інтернет 

асоціації (УНІА); 
− Бернатович Олександр Станіславович, Голова Всеукраїнської асоціації 

комп'ютерних клубів (ВАКК); 
− Пєтухов Іван Михайлович, член Правління УСПП, Голова комісії з питань 

науки та технологій; 
− Попова Тетяна Володимирівна, Голова Правління Інтернет Асоціації України 

(ІнАУ); 
− Гончарук Юрій Володимирович, директор об'єднання підприємств "Український 

мережевий інформаційний центр", без вирішального голосу. 
 
Порядок денний: 
1. План роботи Координаційної Ради; 
2. Зміни до Статуту Координаційної Ради; 
3. Щодо змін у складі Координаційної Ради; 
4. Фінансове забезпечення діяльності Об'єднання; 
5. Забезпечення роботи виконавчого органу Об'єднання; 
6. Про адміністрування gov.ua та інших доменів спеціального призначення; 
7. План заходів щодо переделегування домену .ua. 
8. Різне. 
 
1.  Виступили: 
Т.В. Попова, яка зробила зауваження до протоколу засідання Координаційної Ради 
№ 9 (1-08) від 17.09.08 р. Також Т.В. Попова висловила думку про доцільність 
підготовки проекту рішення щодо кожного з питань порядку денного тими членами 
Координаційної Ради, за ініціативою яких відповідне питання було включено до 
порядку денного.   
 
С.О. Колобов, який запропонував у першу чергу розглянути питання сьоме порядку 
денного, оскільки, не маючи визначеності щодо переделегування домену .ua, 
Координаційна Рада не може адекватно вирішувати питання 1 – 6 порядку денного.  
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Рішення:  
Перейти до розгляду питання сьомого порядку денного. 
 
Рішення підтримано одноголосно. 
 
7.  Виступили: 
С.О. Колобов, який запропонував розпочати переговори з ТОВ "Хостмайстер", 
ведення переговорів доручити І.А. Рубану. На наступному засіданні 
Координаційної Ради, заслухавши інформацію про проведені переговори та 
ґрунтуючись на ній, розглядати усі інші питання.  
Ю.В. Гончарук наголосив на тому, що позиція ICANN з цього питання є такою, що 
ця організація визнає роль держави у керуванні доменом .ua., а також висловив 
думку про те, що Координаційна Рада має бути адміністратором домену, а ТОВ 
"Хосмайстер" може залишатись технічним реєстратором.  
У ході дискусії було зазначено, що під час переговорів із ТОВ "Хостмайстер" не 
варто торкатися правил домену .ua, ці правила мають бути визначені виходячи з 
результатів переговорів. Безпосередньо предмет переговорів запропоновано 
визначити у робочому порядку.  
Ю.В. Гончарук поінформував присутніх про наявність невирішених питань захисту 
географічних та історичних назв, а також кириличного написання домену .ua. 
 
Рішення: 
─ Підготувати та провести переговори з ТОВ "Хостмайстер" з приводу 

переделегування домену .ua, предмет переговорів уточнити в робочому порядку.  
─ Для ведення зазначених переговорів утворити групу, до складу якої включити  

Рубана І.А., Гончарука Ю.В., Попову Т.В.  
─ Робочій групі доручити: 

• поінформувати Координаційну Раду про результати переговорів з ТОВ 
"Хостмайстер"; 

• підготувати проект звернення до ICANN з приводу переделегування   
домену .ua. 

─ За результатами переговорів підготувати план заходів щодо переделегування 
домену .ua, а також правил його роботи. 

─ З'ясувати питання громадянства пана Д. Кохманюка, який без відповідного 
погодження з Координаційною Радою веде переговори з ICANN щодо 
переделегування домену .ua. 

─ Сформулювати позицію з питань захисту географічних та історичних назв, а 
також кириличного написання домену .ua, про які поінформував Ю.В. Гончарук.   

 
Усі рішення підтримано одноголосно. 
 
6.  Виступили: 
О.В. Фролов, який поінформував про доручення Кабінету Міністрів України 
Держспецзв'язку, виконання якого вимагає вирішення питань переделегування 
домену .gov.ua. 
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Рішення: 
Питання адміністрування домену gov.ua та інших доменів спеціального 
призначення розглянути після вирішення питання переделегування домену .ua. Про 
рішення стосовно п. 6 поінформувати Державну службу спеціального зв'язку та 
захисту інформації України. 

 
Рішення підтримано одноголосно 
 
8. Виступили: 
І.М. Пєтухов, який зазначив, що, оскільки рішення по питанню 7 порядку денного 
ухвалено, а до його виконання розгляд інших питань є недоцільним, варто 
завершити роботу засідання Координаційної Ради. 
 
Рішення: 
Завершити роботу засідання Координаційної Ради. 

 
Рішення підтримано одноголосно 
 
Підписи: 
 

Рубан І.А.    
   
Колобов С.О.   
   
Фролов О.В.   
   
Проживальський О.П.   
   
Корж Ю.В.   
   
Поліщук В.Г.   
   
Бернатович О.С.   
   
Пєтухов І.М.   
   
Попова Т.В.   
   
Секретар засідання   
   
Гончарук Ю.В.   
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