Протокол
засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств
«Українського мережевого інформаційного центру»
19.08.2013

м. Київ ,Будинок Уряду, зал засідань
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Прим. №___
Головував: Яцук П.П. Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ
Присутні на засіданні:
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Офіційні представники організацій – учасників Координаційної
ради з правом голосування:
1. Заболоцький Ігор Олександрович – заступник начальника
Секретаріату Кабінету Міністрів України;
2. Корж Юрій Віталійович - представник Української асоціації IPоператорів, Заступник голови Координаційної Ради ОП УМІЦ;
3. Колобов Сергій Олександрович - член Правління, заступник
голови ВГО «Рада з конкурентоспроможності ІКТ»;
4. Коміссарук Михайло Борисович – представник організації
«Український союз промисловців та підприємців» (УСПП);
5. Корнейко Олександр Васильович – Заступник голови Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(Держспецзв’язку);
6. Окнов Віталій Анатолійович –
за дорученням Голови
Державного Агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
України;
7. Ошеров Леонід Михайлович – Голова ради Української асоціації
операторів зв’язку ТЕЛАС;
8. Попова Тетяна Володимирівна - Голова Правління Інтернет
Асоціації України (ІнАУ);
9. Філоненко Володимир Юрійович – представник Служби Безпеки
України;
10. Царук Олександр Васильович – головний консультант Комітету
Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних
технологій;
11. Яцук Петро Петрович - Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Голова
Координаційної Ради ОП УМІЦ.

Представники організацій – учасників Координаційної Ради без
права голосування:
− Котенок Григорій Михайлович - директор Департаменту НКРЗІ;
− Кохманюк Дмитро Сергійович – представник УСПП;
− Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ.
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Представники ОП УМІЦ:
− 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.
Слухали :

Пропозицію Голови Координаційної ради ОП УМІЦ Яцука П.П. про
початок роботи засідання Координаційної ради УМІЦ, у порядок денний
якого, згідно рішення Координаційної ради ОП УМІЦ від 16.08.2013, внести
одне питання – розгляд проекту Тимчасових правил реєстрації доменних
імен органів державної влади в домені .УКР на період першого етапу
пріоритетної реєстрації.

й

Вирішили : затвердити запропонований Головуючим засідання порядок
денний.

ы

Рішення прийнято одноголосно.

1. Розгляд проекту Тимчасових правил реєстрації доменних імен

ат
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ьн

органів державної влади в домені .УКР на період першого
етапу пріоритетної реєстрації:
Слухали :

нч

Інформацію Яцука П.П., який проінформував присутніх, що директор
УМІЦ, Гончарук Ю.В., на виконання рішення минулого засідання
Координаційної ради ОП УМІЦ (16.08. 2013) надав членам Координаційної
ради ОП УМІЦ проект Тимчасових правил реєстрації доменних імен органів
державної влади в домені .УКР на період першого етапу пріоритетної
реєстрації.
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Інформацію Гончарука Ю.В. стосовно змісту Тимчасових правил
реєстрації доменних імен органів державної влади в домені .УКР на період
першого етапу пріоритетної реєстрації. Він зазначив, що в наданому варіанті
викладені загальні принципи реєстрації (сторони, учасники, загальні вимоги
та загальні підстави реєстрації) доменних імен. В підпункті 5.7.1. зазначено
повний перелік організацій, яким дозволяється реєстрація, повних або
скорочених, офіційних або загальновживаних і добре відомих назв, у тому
числі абревіатур органів державної влади. Підпунктом 5.11. визначено, хто
може бути заявником, зазначено, що реєстрантом у разі реєстрації таких
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доменних імен може бути відповідно тільки цей орган. Підставою для такої
реєстрації може бути лише офіційний лист підписаний керівником цього
органу. Ще однією підставою може вважатися лист, підписаний керівником
або заступником керівника Держінформнауки, або відповідне управління
Секретаріату Кабінету Міністрів України. Більше жодних інших підстав
щодо реєстрації не передбачено. Гончарук Ю.В. висунув пропозицію
підтримати Тимчасові правила, які були ним запропоновані.
Виступили :
Попова Т.В., Гончарук Ю.В., Яцук П.П., Корж Ю.В., Окнов В.А.
В виступах булі надані пропозиції:
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Попова Т.В. запропонувала скоротити документ до мінімуму і залишити
лише 1 сторінку, на якій зазначити лише тих, хто є Реєстратором і хто буде
виконувати функції Реєстратора. Переформулювати підпункт 5.7.1.
Тимчасових правил.
Коміссарук М.Б запропонував ввести в прямому вигляді обмеження на
перелік суб’єктів, які реєструватимуться, та період, за яким будуть діяти
Тимчасові правила для органів державної влади.
Окнов В.А. проінформував присутніх на засіданні про те, що він
мінімізував надані Тимчасові правила до 14 сторінок, проте не наполягає на
прийнятті саме цього варіанту, але у разі виникнення необхідності
альтернативного варіанту може бути прийнята й ця редакція.
Корж Ю.В. виступив з пропозицією підтримати Тимчасові правила та
продовжити роботу далі.
Яцук П.П. підбив підсумок обговорення Тимчасових правил, а саме
зазначив, що існує дві радикальні пропозиції:
1. Обмежити Тимчасові правила умовно до однієї сторінки.
2. Змінити назву на «Тимчасові правила реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР органами державної влади (в
межах першого етапу пріоритетної реєстрації)», термін реєстрації
обмежити - один місяць з моменту прийняття рішення, з підпункту
5.7.1. виключити слова «в тому числі».
Голосували:
1. По першій пропозиції: За – 2. Проти – 9. Утрималось – 0;
2. По другій пропозиції: За -10. Проти - 0. Утрималось – 1.
Вирішили :
Затвердити Тимчасові правила реєстрації та користування доменними
іменами в домені .УКР органами державної влади (в межах першого етапу
пріоритетної реєстрації), термін дії яких обмежити - один місяць з моменту
прийняття рішення, з підпункту 5.7.1. виключити слова «в тому числі».
Слухали :
Пропозицію Попової Т.В. щодо внесення змін до пункту 5.23
Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами в домені
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.УКР органами державної влади (в межах першого етапу пріоритетної
реєстрації), який викласти у наступній редакції: «Впродовж дії першого
етапу пріоритетної реєстрації Адміністратор виконує функції Оператора
реєстру».
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Вирішили :
викласти пункт 5.23 Тимчасових правил реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР органами державної влади (в межах
першого етапу пріоритетної реєстрації) у наступній редакції: «Впродовж дії
першого етапу пріоритетної реєстрації Адміністратор виконує функції
Оператора реєстру».
Рішення прийнято одноголосно.
Під кінець засідання Координаційної ради ОП УМІЦ Головуючий
засідання зазначив про необхідність виконання наступного графіку роботи
по затвердженому документу:
- До 03.09.2013 надати зауваження та пропозиції до всіх документів.
- В I декаді вересня зібрати розширене засідання робочої групи із
залученням потенційних реєстраторів та зацікавлених сторін по
обговоренню документів та ситуації, що склалась навколо домену
.УКР.
- До 15.09.2013 остаточна версія документів повинна бути надана
робочою групою на розгляд Координаційній раді УМІЦ.
- До 20.09.2013 схвалення відпрацьованих документів.
- Пропозиції щодо складу робочої групи надіслати до приймальні НКРЗІ
до 20.08.2013.
Порядок денний вичерпано.
Яцук П.П закрив засідання КР ОП УМІЦ.
Протокол складений у 2-х примірниках.
Підписи:
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Голова Координаційної Ради
Яцук П.П.

Секретар засідання,
Директор ОП УМІЦ
Гончарук Ю.В.

______________________

______________________
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