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Протокол № 12 
засідання Координаційної Ради  

Українського мережевого інформаційного центру 
від 18 липня 2013 року 

(о 12:00, Будинок Уряду, кімн.632) 
 

Присутні на засіданні: 
 
Офіційні представники організацій – учасників Координаційної ради з правом 
голосування: 
1. Бернатович Олександр Станіславович - Голова Всеукраїнської асоціації 

комп'ютерних клубів (ВАКК) 
2. Клепець Едуард Леонідович - Начальник Управління розвитку інформаційного 

суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів 
України; 

3. Корж Юрій Віталійович - представник Української асоціації IP-операторів,  
голова Координаційної Ради  ОП УМІЦ; 

4. Баранов Олександр Андрійович – Начальник Департаменту стратегії розвитку 
зв’язку Держспецзв’язку; 

5. Царук Олександр Васильович – головний консультант комітету Верховної Ради 
України з питань інформатизації та інформаційних технологій; 

6. Ошеров Леонід Михайлович – Голова ради Української асоціації операторів 
зв’язку ТЕЛАС 

7. Пєтухов Іван Михайлович – Віце-Президент УСПП, Голова комісії УСПП з 
питань науки та технологій; 

8. Коміссарук Михайло Борисович - Член Правління Інтернет Асоціації України 
(ІнАУ), за довіреністю; 

9. Семиноженко Володимир Петрович – Голова Державного Агентства з питань 
науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки); 

10. Яцук Петро Петрович - Голова Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України (НКРЗІ). 

 
Інші представники організацій – учасників Координаційної ради ОП ЦМІЦ з 
правом вирішального голосу не з'явились.  
 
Представники організацій – учасників Координаційної Ради без права 
голосування: 
− Окнов Віталій Анатолійович  – Заступник директора департаменту 

Держінформнауки; 
− Дорохова Олександра Миколаївна - директор Департаменту НКРЗІ; 
− Котенок Григорій Михайлович - директор Департаменту НКРЗІ; 
 
Представники організацій, що не є учасниками Координаційної Ради без 
права голосування: 
− Омельченко Андрій Володимирович - голова правового комітету ВГО «Рада з 

конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій 
України»; 

− Лаврик Павло Миколайович - представник СБУ; 
− Філоненко Володимир Юрійович - представник СБУ; 
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− Пташний Олексій Олегович - член ВГО «Громада захисту споживачів зв’язку 
України». 

 
Представники ОП УМІЦ: 
− Каргаполов Юрій Володимирович - голова Регламентного комітету об'єднання 

підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (ОП УМІЦ), без 
права вирішального голосу; 

− Гончарук Юрій Володимирович – директор ОП УМІЦ, без права вирішального 
голосу. 

 
Інформація, що була надана до початку засідання: 
Поліщук Василь Григорович - Президент Української національної Інтернет 
асоціації (УНІА), що є членом Координаційної ради, не зміг потрапити у Будинок 
Уряду на засідання ради через проблему з відсутністю паспорта. Його право голосу 
було передано Голові Координаційної ради – Коржу Юрію Віталійовичу. 
 
1. Виступили: 
До початку роботи за порядком денним із привітальним словом виступив 
Семиноженко Володимир Петрович, Голова Держінформнауки. Було зазначена 
важливість відновлення роботи Координаційної ради. Досить тривалий час 
перерви у роботі Координаційної ради був обумовлений з одного боку 
реформуванням органів державної влади та виборчим процесом, а з другого боку 
роботою ОП УМІЦ по відновленню запиту щодо створення національного 
кириличного домену .УКР й підготовці до його делегування. Відтепер, є сподівання 
на плідну роботу ради, що обумовлена необхідністю підготовку до впровадженню 
реєстрацій в домені .УКР. 
 
2. Виступили:  
Директор ОП УМІЦ, Гончарук Ю.В. повідомив присутніх про те, що згідно 
вимогам Статуту ОП УМІЦ, засідання Координаційної ради вважатиметься таким, 
що відбулось, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 членів ради. Кількість 
членів Координаційної ради станом на травень 2009 року становила 14 
(чотирнадцять) осіб. 2/3 від цієї кількості становить 9 (дев'ять) осіб. На даному 
засіданні присутні 10 (десять) представників організацій, що є учасниками 
Координаційної ради, з правом вирішального голосу. Одинадцятий представник 
(Поліщук В.Г., Президент Української національної Інтернет асоціації (УНІА), що 
є членом Координаційної ради) передав свій голос чинному Голові 
Координаційної ради Коржу Ю.В.. Засідання Координаційної ради є правомочним 
приймати рішення. 
 
3. Виступили: 
За загальною пропозицією сторін, що не викликала заперечень, секретарем 
засідання визначено директора ОП УМІЦ Гончарука Ю.В.. Ведення засідання 
доручено чинному Голові Координаційної ради Коржу Ю.В.. 
 
4. Головуючий повідомив про Порядок денний, що був запропонований ним у 

листі до організацій – учасників Координаційної ради ОП УМІЦ від 15 липня 
2013 року, № 3-12/13, а саме: 
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Питання порядку денного: 
1. Про відновлення роботи Координаційної ради ОП УМІЦ, її склад та 

принципи роботи; 
2. Повідомлення Голови Координаційної ради ОП УМІЦ про процес 

делегування Україні кириличного домену верхнього рівня .УКР. 
3. Обговорення Концепції розвитку домену .УКР. 
4. Різне: 

− послідовність дій ОП УМІЦ щодо початку реєстрацій доменних 
імен в домені .УКР; 

− перелік документів, які мають бути підготовлені ОП УМІЦ щодо 
початку реєстрацій доменних імен в домені .УКР; 

− про наступне засідання Координаційної ради ОП УМІЦ; 
− інші питання за пропозицією. 

 
5. Виступили (Пєтухов І.М.): 
В розсилці Координаційної ради я запропонував розглянути додаткові питання, 
включивши їх до Порядку денного цього засідання ради, а саме: 

− перевірка повноважень  присутніх  представників  Координаційної Ради 
Об'єднання; 

− Затвердження нового складу Координаційної Ради Об'єднання; 
− Обрання Голови Координаційної Ради Об'єднання; 
− Обрання заступника Голови Координаційної Ради Об'єднання.  

Пропозиція: - включити ці питання до порядку денного засідання. 
 
Під час обговорення пропозиції була надана інформація директора ОП УМІЦ про 
те, що усі присутні представники організацій – учасників Координаційної ради, 
частина з яких є членами Координаційної ради минулих її складів, у різний час 
підтверджували письмово повноваження своїх представників, частина – надала 
листи в останніх півтора-два місяці, частина – присутні за посадою. Частина – 
присутні за довіреністю. Сумнівів щодо легітимності жодного з представників, що 
мають право вирішального голосу немає. 
 
Під час обговорення виступали Яцук П.П., Корж Ю.В., Семиноженко В.П., якими 
було зазначено про недоречність на даному етапі роботи Координаційної ради 
займатись переобранням, що має бути розглянуто у наступних засіданнях разом із 
обговоренням нових принципів роботи Координаційної ради, внесення змін у 
Статут ОП УМІЦ та інші питання, що потребує разом досить тривалого часу та має 
здійснюватись поступово. На даний час Координаційна рада продовжує свою 
роботу на існуючих принципах. Повноваження Голови продовжує виконувати 
Корж Ю.В.. 
 
Пропозиція: - не розглядати додаткові питання, що запропоновані Пєтуховим І.М., 
залишивши запропонований Головою Порядок денний. Вважати роботу 
Координаційної ради ОП УМІЦ поновленою. 
Голосували: За – 9. Проти – 2. Рішення прийняте. 
  
6. Виступили (Корж Ю.В.) з питання 2 Порядку денного: 
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Корж Ю.В. зробив доповідь про зроблене Головою ради та в цілому ОП УМІЦ під 
час процесу делегування національного кириличного домену верхнього рівня 
.УКР.  
 
Під час обговорення доповіді Голови ради учасники відмітили в цілому 
позитивним процес створення й делегування національного кириличного домену 
верхнього рівня .УКР (Семиноженко В.П.), а також те, що дійсно був зроблений 
значний обсяг відповідної роботи. Також, була висловлена думка (Пєтухов І.М.), що 
процес підготовки до делегування домену .УКР не був достатньо публічним та не 
усі члени Координаційної ради були достатньо інформованими щодо цього 
процесу. Також, були висловлені зауваження (Баранов О.А.) стосовно того, що 
доповідь Голови ради не була розіслана заздалегідь і не роздана присутнім у 
друкованому вигляді. Було висловлено зауваження, що підтримано більшістю 
присутніх, стосовно того, що зроблена доповідь Голови ради має бути розіслана в 
розсилці ради для ознайомлення, а пізніше, після її доопрацювання ця доповідь 
має бути розміщена на веб-сайті УМІЦ. 
Пропозиція: - взяти доповідь Голови Координаційної ради Коржа Ю.В. щодо 
процесу підготовки і завершення делегування національного кириличного домену 
верхнього рівня .УКР до відома (із зауваженнями). 
Більшість присутніх з пропозицією погодилось. Не голосували. 
 
7. Виступили з питання 3 Порядку денного: 
На початку обговорення проекту Концепції розвитку домену .УКР виступив 
директор ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. і поінформував присутніх про те, що під час 
розробки цього проекту за основу був взятий текст Концепції розвитку домену .UA, 
що вже ухвалювався Координаційною радою у 2005 році та зміни і пропозиції до 
якої обговорювались в 2009 році та у 2011 році. Проект Концепції розвитку домену 
.УКР був запропонований для публічного обговорення за ініціативою ОП УМІЦ і 
був опублікований 1 березня 2013 року. Повідомлення про початок публічного 
обговорення Концепції розвитку домену .УКР було розміщено у декількох ЗМІ. 
Текст проекту Концепції було розміщено на сайті ОП УМІЦ, а також на сайтах 
Держінформнауки та НКРЗІ. Для надання зауважень і пропозицій до проекту 
Концепції розвитку домену .УКР було запропоновано кілька можливостей, 
включаючи виділену адресу електронної пошти, форуми на сайтах, листи до 
Держінформнауки та НКРЗІ та інші. Було проведено кілька засідань круглих 
столів. Тривалість публічного обговорення проекту Концепції розвитку домену 
.УКР становила не менше 3 (трьох) місяців. Всього до тексту проекту Концепції 
розвитку домену .УКР надійшло близько 100 (однієї сотні) зауважень і пропозицій. 
Також, директор ОП УМІЦ надав роз'яснення щодо статусу цього документу та 
його наступного добровільного дотримання усіма сторонами, що його схвалюють. 
 
Під час обговорення висловили думки: - Семиноженко В.П.: - пропонується 
погодитись пропозицією директора ОП УМІЦ та схвалити Концепцію в цілому;  
Баранов О.А.: - було недостатньо часу для ознайомлення з порівняльною таблицею 
та самим текстом Концепції, я маю кілька зауважень, пропоную відкласти розгляд 
Концепції; - Яцук П.П.: - пропоную взяти запропонований проект Концепції 
розвитку домену .УКР за основу, вважати, що публічне обговорення завершено, 
залучити фахівців держ.органів для проведення юридичної оцінки цього проекту, 
доопрацювати, доручити Голові ради провести додаткові консультації з членами 
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Координаційної ради і тільки після цього схвалити на наступному засіданні; - 
Пєтухов І.М.: - нам необхідний додатковий час для вивчення доопрацьованого 
проекту Концепції в редакції УМІЦ; - Коміссарук М.Б.: - я маю альтернативну 
пропозицію – зараз нічого не розглядати та надати час для доопрацювання цієї 
Концепції в ІнАУ; - Корж Ю.В.: - нагадую, що ІнАУ є лише однією зі сторін ради та 
вам добре відомо структуру цієї Концепції і вистачить кількох днів для її оцінки. 
Також, нагадую, що обговорення проекту цієї Концепції тривало понад 3 місяці; - 
Семиноженко В.П.: - пропоную взяти за основу запропонований проект Концепції, 
просити НКРЗІ із залученням Держспецзв'язку і Держінформнауки провести 
юридичну оцінку цього проекту, доопрацювати до наступного засідання 
Координаційної ради, на якому цю Концепцію схвалити в цілому. 
 
Пропозиція: - прийняти за основу запропонований ОП УМІЦ проект Концепції 
розвитку домену .УКР, просити НКРЗІ із залученням Держспецзв'язку і 
Держінформнауки провести юридичну оцінку цього проекту, доопрацювати до 
наступного засідання Координаційної ради, на якому цю Концепцію схвалити в 
цілому. 
Голосували: За – 11 (одноголосно). Рішення прийняте. 
 
8. Виступили з питання 4 Порядку денного: 
З наступних питань: - послідовність дій ОП УМІЦ щодо початку реєстрацій 
доменних імен в домені .УКР; – перелік документів, які мають бути підготовлені 
ОП УМІЦ щодо початку реєстрацій доменних імен в домені .УКР; і – про наступне 
засідання Координаційної ради, виступив директор ОП УМІЦ Гончарук Ю.В., 
який поінформував присутніх щодо послідовності дій до початку реєстрацій 
доменних імен, що спочатку має бути схвалена Координаційною радою Концепція 
розвитку домену .УКР, далі на основі цієї концепції розроблятимуться тимчасові 
правила реєстрацій та користування доменними іменами в домені .УКР, технічний 
регламент з описом операцій з доменними іменами і програмного інтерфейсу 
взаємодії реєстраторів з реєстром домену .УКР, Положення про акредитація 
реєстраторів разом з вимогами до договору між реєстратором і Оператором 
реєстру. До початку пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР 
необхідно, що б було акредитовано декілька реєстраторів. Щодо статусу 
тимчасових правил реєстрацій в домені .УКР Гончарук Ю.В. надав пояснення, що, 
по-перше, згідно проекту Концепції розвитку домену .УКР з початку реєстрацій в 
домені .УКР триватиме період пріоритетної реєстрації щонайменше 3 місяці, який 
може бути подовжено за рішенням Координаційної ради. Цей період є тимчасовим 
й тому правила мають бути спочатку зосереджені саме на цьому тимчасовому етапі, 
по-друге, тимчасовий характер правил також зумовлено тим, що врешті ці правила 
мають набути регуляторного (нормативного) характеру, а для цього необхідно 
буде певний час їх публічно обговорювати, погоджувати з різними органами 
державної влади і після цього реєструвати. Тому, саме для початку реєстрацій 
доменних імен в домені .УКР в період пріоритетної реєстрації необхідні саме 
тимчасові правила. 
 
Під час обговорення висловили думки: - Баранов О.А.: - такі питання некоректно 
розглядати з голосу. Має бути підготовлений алгоритм підготовки до реєстрацій, в 
ньому має бути описано які документи має бути розроблено; - Яцук П.П.: - 
підтримав зауваження щодо відсутності переліку документів; - Корж Ю.В.: - 
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звертаю увагу присутніх, що усі документи, що мають бути розроблені для початку 
реєстрацій в домені .УКР визначені у проекті Концепції розвитку домену .УКР, 
який ми обговорювали. Робити окремий перелік недоречно; - Семиноженко В.П.: - 
пропоную доручити директору УМІЦ до 10-го серпня надати членам ради проекти 
необхідних документів, що визначені проектом Концепції розвитку домену .УКР 
разом із доопрацьованим проектом цієї концепції, розглянути їх та разом схвалити 
на наступному засіданні Координаційної ради, яке провести 15-го серпня цього 
року. Також, на наступному засіданні розглянути питання визначення дати 
початку пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР. 
 
Пропозиція: - доручити директору УМІЦ до 10-го серпня надати членам ради 
проекти необхідних документів, що визначені у проекті Концепції розвитку 
домену .УКР разом із доопрацьованим проектом цієї концепції, розглянути їх та 
разом схвалити на наступному засіданні Координаційної ради, яке провести 15-го 
серпня цього року. 
 
Голосували: За-10. Утримався – 1 (Пєтухов І.М.). Рішення прийняте. 
 
Пропозиція: - Голові КР Коржу Ю.В. організувати роботу по розробці і 
доопрацювання проекту Концепції розвитку домену .УКР разом з належними 
документами, які необхідні для початку пріоритетної реєстрації доменних імен в 
домені .УКР до 10-го серпня ц.р.. 
 
Пропозиція сприйнята як належна. Не голосували. 
   
9. Виступили з питання Різне у питанні 4 Порядку денного: 
До частини 4 порядку денного, інші питання за пропозицією. Виступив Пєтухов 
І.М. з інформацією про те, що ним 22 травня ц.р. директорові УМІЦ надавався 
запит щодо надання копій установчих документів УМІЦ та копій протоколів 
засідань Координаційної ради та він досі не отримав відповідь. Директор ОП УМІЦ 
надав пояснення, згідно з яким для надання цих документів згідно Статуту УМІЦ 
таке рішення має бути схвалено Координаційною радою та визначено порядок 
надання подібної інформації. Такий порядок не був ухвалений. Позицію Пєтухова 
І.М. підтримав Коміссарук М.Б., який наголосив на тому, що усі документи УМІЦ 
мають бути доступні членам Координаційної ради без будь-яких застережень. 
Висловили думки: - Семиноженко В.П.: - найближчим часом нам необхідно 
доопрацювати регламент роботи Координаційної ради в частині, що стосується 
надання необхідної інформації членам ради; - Баранов О.А.: - взагалі необхідно 
створити електронний архів, в якому мають бути ці всі документи і доступ до якого 
повинні мати усі члени ради. Усі документи, що є публічними. 
 
Пропозиція: - доручити Голові Координаційної ради і директору ОП УМІЦ до 
наступного засідання ради надати усім членам ради можливість отримання усіх 
публічних документів ОП УМІЦ шляхом їх розміщення на веб-сайті УМІЦ. 
Голосували: За – 11 (одноголосно). Рішення прийняте. 
 
До частини 4 порядку денного, інші питання за пропозицією. Виступив директор 
ОП УМІЦ з інформацією, що до цього часу до ОП УМІЦ надійшли листи від 
декількох організацій щодо включення їхніх представників до складу 
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Координаційної ради – 1) лист від Служби безпеки України, в якому вказано одразу 
два представника; 2) лист від ВГО «Рада з конкурентоспроможності індустрії 
інформаційно-комунікаційних технологій України»; 3) лист від ВГО «Громада 
захисту споживачів зв’язку України».  
 
Під час обговорення висловили думки: - Семиноженко В.П.: - згідно Статуту УМІЦ 
кількість членів ради має бути парною із дотриманням принципу паритету. 
Необхідно визначити, як має бути дотримана така вимога статуту і підготувати ці 
пропозиції для розгляду на наступному засіданні; - Баранов О.А.: - згідно Статуту 
УМІЦ від однієї організації може бути членом Координаційної ради тільки один 
представник. Необхідно підготувати листа до СБУ з проханням визначити єдиного 
представника; - Пєтухов І.М.: - статут містить також вимоги, що недержавні 
організації – претенденти на участь у складі Координаційної ради мають отримати 
рекомендації щонайменше від трьох інших недержавних організацій, які вже 
представлені у раді. Необхідно підготувати ці рекомендації, якщо вони є. 
 
Пропозиція: - відкласти розгляд листів організацій – претендентів на входження до 
складу Координаційної ради ОП УМІЦ на наступне засідання, на якому це 
питання розглянути першим. Директорові підготувати належні пропозиції щодо 
дотримання вимог Статуту УМІЦ стосовно входження нових членів 
Координаційної ради. 
Голосували: За – 11 (одноголосно). Рішення прийнято. 
    
Порядок денний вичерпано. Засідання завершено.   
 
 
Підписи: 
 
 
 
Голова Координаційної Ради              ______________________           Корж Ю.В. 
     
 
 
 
Секретар засідання, 
Директор ОП УМІЦ   ______________________         Гончарук Ю.В. 
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