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Протокол 
засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Український мережевий інформаційний центр» 
 
16.08.2013                     м. Київ ,Будинок Уряду, кімн.632                  № 13 
           Прим. №___ 
Головував: Корж Ю.В. 
Присутні на засіданні: 
Офіційні представники організацій – учасників Координаційної 

ради з правом голосування: 
1. Бернатович Олександр Станіславович - Голова Всеукраїнської 

асоціації комп'ютерних клубів (ВАКК); 
2. Корж Юрій Віталійович - представник Української асоціації IP-

операторів,  голова Координаційної Ради  ОП УМІЦ; 
3. Царук Олександр Васильович – головний консультант комітету 

Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних 
технологій; 

4. Мельниченко Євген Георгійович - Заступник директора 
Департаменту досліджень і розслідувань  - начальник п’ятого управління 
досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету України;  

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

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

7. Поліщук Василь Григорович – Президент Української 
національної Інтернет асоціації (УНІА) (в особі Гончарука Ю.В. за 
довіреністю з правом голосу); 

8. Попова Тетяна Володимирівна - Голова Правління Інтернет 
Асоціації України (ІнАУ); 

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 (НКРЗІ). 
Представники організацій –  без права голосування: 

− Афян Артем Артурович - член Координаційної ради 
конкурентоспроможності індустрії  ІКТ; 

− Котенок Григорій Михайлович - директор Департаменту НКРЗІ; 
− Окнов Віталій Анатолійович – Заступник директора 

Департаменту Держінформнауки; 
− Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ; 
− Філоненко Володимир Юрійович – представник Служби Безпеки 

України. 
 
Представники ОП УМІЦ: 
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− Гончарук Юрій Володимирович – директор об’єднання 
підприємств «Український  мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ), 
без права вирішального голосу. 

− Каргаполов Юрій Володимирович – голова Регламентного 
комітету ОП УМІЦ, без права вирішального голосу. 

 
Головуючий Корж Ю.В. запропонував розпочати засідання 

Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український мережевий 
інформаційний центр» (далі – КР ОП УМІЦ) відповідно порядку денного, 
розісланого членам КР ОП УМІЦ з доданим питанням про перевибори 
Голови та Заступника КР ОП УМІЦ другим пунктом порядку денного, 
підкресливши, що ця домовленість  досягнута на засіданні 18.07.2013, а саме: 

1. Про включення до складу Координаційної ради ОП УМІЦ 
нових членів (інформацію підготовлено директором ОП УМІЦ згідно 
доручення Ради на засіданні від 18 липня 2013 року). 

2. Переобрання Голови Координаційної ради ОП УМІЦ та 
його Заступника. 

3. Про схвалення оновленої редакції Концепції впровадження 
та розвитку домену .УКР. 

4. Про схвалення наступних документів, що випливають з 
Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, які необхідні для 
початку пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР. 

4.1. Проект Тимчасових правил реєстрації та 
користування доменними іменами в домені .УКР. 

4.2. Проект порядку формування стоп-листа. 
4.3. Проект Вимог до договору між оператором реєстру та 

реєстратором. 
4.4. Проект Положення про акредитацію реєстраторів. 
4.5. Проект Технічного регламенту домену .УКР (до 

відома: - затверджується адміністратором домену .УКР) 
4.6. Проект Договору акредитації між Адміністратором та 

Реєстратором. 
4.7. Проект Договору  між Адміністратором та 

Оператором реєстру. 
5. Про дату початку пріоритетної реєстрації доменних імен в 

домені .УКР. 
6. Різне:  

6.1. Інформація про виконання доручення Координаційної 
ради ОП УМІЦ щодо публікації документів УМІЦ на 
веб-сайті. 
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6.2. Про наступне засідання Координаційної  ради ОП 
УМІЦ. 

6.3. Інші питання за пропозицією. 
Член КР ОП УМІЦ Попова Т.В. запропонувала виключити з порядку 

денного підпункти 4.1. – 4.7 та перенести розгляд цих документів на 
наступне засідання КР ОП УМІЦ. 

Пєтухов І.М. підтримав пропозицію Попової Т.В.  
Головуючий засідання Корж Ю.В. запропонував проголосувати 

пропозицію Попової Т.В. щодо виключення п.4 з порядку денного, а саме: 
- Проект Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР. 
- Проект порядку формування стоп-листа. 
- Проект Вимог до договору між оператором реєстру та 

реєстратором. 
- Проект Положення про акредитацію реєстраторів. 
- Проект Технічного регламенту домену .УКР (до відома: - 

затверджується адміністратором домену .УКР) 
- Проект Договору акредитації між Адміністратором та 

Реєстратором. 
- Проект Договору  між Адміністратором та Оператором реєстру. 

Голосували: : За – 2. Проти - 8. Утрималось – 0.  
Рішення щодо виключення підпунктів 4.1. – 4.7 з порядку денного не 
прийнято. 
 
Головуючий Корж Ю.В. запропонував затвердити порядок денний в 

редакції, наголошеній ним на початку засідання. 
Голосували: За – 8. Проти – 0. Утрималось – 2.  
Рішення щодо порядку денного у редакції Коржа Ю.В. прийнято. 

 
 
 
1. Про включення до складу Координаційної ради ОП УМІЦ нових 

членів: 
 
Слухали: 
Гончарука Ю.В. про отримання заяв щодо включення до складу 

Координаційної ради ОП УМІЦ нових представників: від Служби безпеки 
України – Філоненка Володимира Юрійовича та від Всеукраїнської 
громадської організації Ради конкурентоспроможності індустрії ІКТ 
постійним представником – Колобова Сергія Олександровича.  
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Але на сьогоднішньому засіданні КР ОП УМІЦ буде брати участь член 
Координаційної ради конкурентоспроможності індустрії  ІКТ- Афян Артем 
Артурович за дорученням з правом голосу. 

 
Виступили: 
Попова Т.В. запропонувала перед тим, як голосувати за включення 

нових членів до Координаційної ради ОП УМІЦ, проголосувати за 
виключення Міністерства транспорту та зв’язку України та Асоціації 
Інтернет провайдерів АУРІУ.  

Вирішили:  
1. Виключити зі складу КР ОП УМІЦ як не існуючі в теперішній час: 

a. Міністерство транспорту та зв’язку України; 
b. Асоціацію Інтернет провайдерів АУРІУ. 

2. Включити до складу КР ОП УМІЦ 
a. Службу безпеки України в особі Філоненка Володимира 

Юрійовича; 
b. Раду конкурентоспроможності індустрії ІКТ в особі 

Колобова Сергія Олександровича. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. Переобрання Голови Координаційної ради ОП УМІЦ та його 

Заступника : 
 
Слухали пропозиції: 
Ошеров Л.М. запропонував обрати Головою Координаційної ради ОП 

УМІЦ  Яцука П.П., Голову НКРЗІ. 
Пєтухов І.М. запропонував на пост Голови Координаційної ради ОП 

УМІЦ кандидатуру Семиноженка В.П., Голову Держінформнауки. 

Виступили:  

Попова Т.В. порадила обом кандидатам утриматись від цієї пропозиції.  
Семиноженко В.П. зняв свою кандидатуру з голосування обиратись 

Головою  КР ОП УМІЦ. 
Яцук П.П. висловив готовність працювати як Голова КР ОП УМІЦ. 

 
Вирішили обрати Головою Координаційної ради УМІЦ Яцука П.П. 

Голосували: За – 10. Проти – 0. Утримались - 2.  
За результатом прийнятого рішення Корж Ю.В. передав головування на 

засіданні Яцуку П.П. 
Головував: Яцук П.П. 
 
Слухали:  
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 Пропозицію Яцука П.П. про обрання Заступника голови КР ОП УМІЦ 
Коржа Ю.В., представника Української асоціації IP-операторів. 

 
Виступили: 

Пєтухов І.М. висунув кандидатуру Попової Т.В. 
Попова Т.В. заявила про самовідвід. 
Семиноженко В.П. підтримав кандидатуру Коржа Ю.В.. 
 
Вирішили обрати Заступником Голови КР ОП УМІЦ Коржа Ю.В. 

Голосували: За –10. Проти - 2.  Утримались – 0. 
 

 3. Про схвалення оновленої редакції Концепції впровадження та 
розвитку домену .УКР: 

 
Слухали: 
інформацію Гончарука Ю.В. про те, що на минулому засіданні було 

прийнято рішення направити проект Концепції впровадження та розвитку 
домену .УКР (далі – проект Концепції) до НКРЗІ з метою отримання 
зауважень та пропозицій. Також проект Концепції було направлено 
Баранову А.О., від Антимонопольного комітету України зауваження було 
отримано в робочому порядку. Членам КР ОП УМІЦ був наданий проект 
Концепції з зауваженнями та юридичною оцінкою, наданими  НКРЗІ, із 
зауваженнями, наданими Барановим А.О., та Антимонопольним комітетом 
України. 

Виступили: 
Яцук П.П., Гончарук Ю.В., Попова Т.В., Пєтухов І.М. 
Яцук П.П. зауважив, що юридичну оцінку проекту Концепції має право 

надавати Міністерство юстиції України. В даному випадку НКРЗІ була 
надана лише редакційна оцінка.  

Запропонував розглядати Концепцію впровадження та розвитку домену 
.УКР як тимчасову. 

Пєтухов І.М. наголосив на тому, що в проекті Концепції не було 
враховано два принципових зауваження УСПП:  

а) в Концепції відсутнє те, що домен .УКР є національним 
загальнодоступним доменом;   

б) ніде не вказано про те, що забороняється додавання роялті до тарифів. 
Попова Т.В. зазначила про три принципові питання ІнАУ, а саме:  
а) до пріоритетної реєстрації включити тільки торгові марки, а не усі без 

виключення об’єкти інтелектуальної власності;  
б) з проекту Концепції виключено пропозиції про те, що типові договори 

та тарифи для оператора реєстру затверджуються Координаційною радою. 
Типові договори та тарифи для оператора реєстру повинні бути єдиними для 
всіх реєстраторів; 
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в) правила транслітерації повинні бути однаковими для всіх,  
транслітерацію повинен робити оператор реєстру. 

Крім того, Попова Т.В. зазначила ще два менш значущих питання: 
а) реєстраторами не можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності;  
б) необхідно передбачити порядок публічного обговорення документів, 

які приймає Координаційна рада ОП УМІЦ. 
У ході обговорення запропонованих правок за участю Гочарука Ю.В., 

Яцука П.П., Семиноженка В.П., Коржа Ю.В., Попової Т.В., Пєтухова І.М. 
дійшли висновків:  

- До визначення домену потрібно додати «загальнодоступний»; 

- Додати пряму заборону включення роялті та інших ліцензійних 
відрахувань до тарифів; 

- Правила транслітерації відобразити в Концепції; 

- Типові договори повинні розглядатись додатково, за межами 
Концепції; 

- Тарифи оператора реєстру повинні бути єдиними для всіх реєстраторів 
і це є в існуючому тексті Концепції; 

- Реєстрація торгових марок в перший місяць здійснюватись не буде, 
крім того КР ОП УМІЦ не має права утворювати якісь преференції 
деяким видам інтелектуальної власності. 

- Публічне обговорення повинно тлумачитись у загальноприйнятому 
сенсі, визначеному законодавством України. 

Вирішили затвердити тимчасову Концепцію впровадження та розвитку 

домену .УКР 

Голосували: За – 11. Проти -0. Утрималось - 1.  

4. Про схвалення наступних документів, що випливають з Концепції 
впровадження та розвитку домену .УКР, які необхідні для початку 

пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР: 
Слухали:  
1. Пропозицію  Яцука П.П. про взяття за основу  документів, що 

випливають з Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, як 
тимчасових, а саме: 

− Проект Тимчасових правил реєстрації та користування 
доменними іменами в домені .УКР. 

− Проект тимчасового порядку формування стоп-листа. 
− Проект тимчасових Вимог до договору між оператором 

реєстру та реєстратором. 
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− Проект тимчасового Положення про акредитацію 
реєстраторів. 

− Проект тимчасового Технічного регламенту домену .УКР  
− Проект тимчасового Договору акредитації між 

Адміністратором та Реєстратором. 
− Проект тимчасового Договору  між Адміністратором та 

Оператором реєстру. 
2.  Пропозицію Пєтухова І.М. щодо розміщення вказаних документів 

для громадського обговорення. 
Виступили: Яцук П.П., Семиноженко В.П., Гончарук Ю.В., Попова 

Т.В., Пєтухов І.М. Корж Ю.В., Ошеров Л.М.  

Яцук П.П. зазначив, що за процедурою документ потрібно взяти за 
основу і лише потім він набирає офіційний статус і може бути розміщений до 
громадського обговорення. 

Семиноженко В.П. зазначив, що фахова робота над документами 
потрібна та запропонував сформувати робочу групу по доопрацюванню 
документів. Зазначену пропозицію підтримали Попова Т.В. та Пєтухов І.М. 

Вирішили:  
прийняти за основу проекти тимчасових документів та винести їх на 
громадське обговорення. 
Голосували: За – 9. Проти – 2.Утрималось – 1.  
Особлива думка: Попова Т.В. зазначила, що недоречно на даному 

етапі роботи Координаційної ради займатись розглядом цих документів. 
Особлива думка: Пєтухов І.М. зауважив, що дані документи потрібно 

винести на громадське обговорення. 
 

Про дату початку пріоритетної реєстрації доменних імен в доменні 
.УКР: 

 
Слухали:  

- інформацію Гончарука Ю.В., який зазначив, що без затвердження 
тимчасових Правил на період пріоритетної реєстрації визначити 
дату початку реєстрації неможливо; 

- пропозицію Пєтухова І.М. щодо відкриття тестової реєстрації для 
органів державної влади в домені .УКР. 

Виступили:  

Пєтухов І.М., Яцук П.П., Гончарук Ю.В., Попова Т.В., Корж Ю.В., 

Каргаполов Ю.В. .  
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Протокол №13 від 16.08.2013р., Координаційна Рада, сторінка 8  

Вирішили:  

1. Доручити Гончаруку Ю.В. до 16:00 18.08.2013 надати Тимчасові 

правила реєстрації доменних імен органів державної влади в домені 

.УКР на період першого етапу пріоритетної реєстрації. 

2. Провести чергове засідання Координаційної ради ОП УМІЦ 

19.08.2013 о 16:00. 

Голосували: За - 11. Проти – 0. Утрималось - 1.  

 

6. Різне: 

Виступили: 
Яцук П.П., Гончарук Ю.В., , Пєтухов І.М.,  Корж Ю.В., Царук О.В. 
- інформація про виконання доручення Координаційної ради ОП УМІЦ 

щодо публікації документів УМІЦ на веб-сайті опублікована на сайті УМІЦ, 
про що зазначив Гончарук Ю.В.; 

- наступне засідання Координаційної ради ОП УМІЦ провести 
19.08.2013 о 16:00.  

- Координаційній раді ОП УМІЦ доручити опрацювати питання 
можливості внесення технічних змін до протоколу  SMTP для можливості 
запуску листування через кириличні адреси.  

- надати пропозиції щодо складу робочої групи до 19.08.2013 

- переглянути Статут УМІЦ.  

Яцук П.П. закрив засідання 
 

Протокол складений у 2-х примірниках. 
 
Підписи: 
 
Голова Координаційної Ради              ______________________                     

Яцук П.П. 
     
 
Секретар засідання, 
Директор ОП УМІЦ                          ______________________                          

Гончарук Ю.В. 

Ок
он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт


