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Протокол  

засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Українського мережевого інформаційного центру» 

 

23.09.2013                  м. Київ ,вул. Хрещатик, 22, каб. 523-525             № 15 

Прим. № ___ 

Головував: Яцук П.П. 

Присутні на засіданні: 

Уповноважені представники організацій – учасників Координаційної 

Ради ОП УМІЦ з правом вирішального голосу: 

1. Бернатович Олександр Станіславович – Голова Всеукраїнської 

асоціації комп’ютерних клубів (ВАКК); 

2. Колобов Сергій Олександрович – представник Всеукраїнської 

громадської організації Ради конкурентоспроможності індустрії ІКТ 

(право голосу було передано Яцуку П.П.); 

3. Корж Юрій Віталійович – представник Української асоціації IP-

операторів, Заступник  голови Координаційної Ради  ОП УМІЦ;  

4. Корнейко Олександр Васильович – Заступник голови Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(Держспецзв’язку); 

5. Малютін Глеб Анатолійович – Помічник – консультант Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань інформаційних технологій та 

інформатизації Омельченка В.П.; 

6. Окнов Віталій Анатолійович – Заступник директора 

департаменту Держінформнауки (за дорученням Голови 

Держінформнауки ); 

7. Ошеров Леонід Михайлович – Голова ради Української асоціації 

операторів зв’язку ТЕЛАС;  

8. Пєтухов Іван Михайлович – Віце-Президент УСПП, Голова 

комісії УСПП з питань науки та технологій; 
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9. Поліщук Василь Геннадійович – Президент Української 

національної Інтернет асоціації (УНІА); 

10. Попова Тетяна Володимирівна – Голова Правління Інтернет 

Асоціації України (ІнАУ); 

11. Філоненко Володимир Юрійович – представник Служби Безпеки 

України; 

12. Яцук Петро Петрович – Голова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України 

(НКРЗІ), Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

 

Директор об’єднання підприємств «Український  мережевий 

інформаційний центр» (ОП УМІЦ) без права вирішального голосу: 

− Гончарук Юрій Володимирович – секретар Координаційної Ради 

ОП УМІЦ. 

 

Представники організацій – учасників Координаційної Ради ОП УМІЦ 

без права вирішального голосу: 

− Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного 

комітету ОП УМІЦ; 

− Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту НКРЗІ;  

− Разиграєва Наталя Олександрівна – представник юридичної 

фірми «Городисський та партнери»; 

− Смольянінов Павло Олексійович – заступник начальника відділу 

Держспецзв’язку, помічник заступника Голови Держспецзв’язку. 

 

Представники суб’єктів підприємницької діяльності без права 

вирішального голосу: 

− Мороз Наталія Олександрівна – ТОВ «Сервіс онлайн»; 

− Тріфонов Антон Анатолійович – ТОВ «1 Гб». 

 

http://www.1gb.ua/
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Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. виступив з 

пропозицією розпочати роботу засідання Координаційної ради ОП УМІЦ з 

наступним порядком денним: 

1. Розгляд та схвалення остаточної редакції Тимчасових правил 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР. 

2. Розгляд та затвердження остаточної редакції Порядку формування 

стоп-листа. 

3. Розгляд та затвердження остаточної редакції Вимог до договору між 

Оператором Реєстру та Реєстратором. 

4. Розгляд та затвердження остаточної редакції Положення про 

акредитацію Реєстраторів. 

5. Розгляд та затвердження остаточної редакції Договору акредитації 

між Адміністратором та Реєстратором. 

6. Розгляд та затвердження остаточної редакції Договору між 

Адміністратором та Оператором Реєстру. 

7. Різне. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований Головуючим засідання Координаційної 

Ради ОП УМІЦ порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Розгляд та схвалення остаточної редакції Тимчасових правил 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Заступника Керівника Робочої групи Котенка Г.М., який 

проінформував присутніх щодо роботи Робочої групи з підготовки проектів 

документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Український мережевий інформаційний центр» (далі – Робоча група).  
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Також оголосив склад Робочої групи та зазначив, що було проведено 

п’ять засідань, на яких були розглянуті зауваження та пропозиції надані до 

наступних документів: 

− Положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в 

домені .УКР. 

− Порядок формування стоп-листа в домені .УКР. 

− Тимчасові правила реєстрації та користування доменними 

іменами в домені  .УКР.  

− Технічний регламент домену .УКР.  

Заступник Керівника Робочої групи Котенок Г.М. зазначив, що всі 

рішення Робочої групи приймалися консенсусом та зауважив, що остання 

електронна версія Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені  .УКР, яка опрацьована Робочою групою – Rules of 

UKR_v_2.8. 

Крім того, Заступник Керівника Робочої групи Котенок Г.М. повідомив, 

що Робоча група не досягла консенсусу з двох питань, які Робоча група 

вирішила винести на розгляд Координаційній Раді ОП УМІЦ. Це пункти 1.5. 

та 1.6. Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами в 

домені  .УКР. Також на розгляд Координаційній Раді ОП УМІЦ Робоча група 

виносить формулювання пункту 3.2.7 Тимчасових правил реєстрації та 

користування доменними іменами в домені  .УКР.    

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував перейти 

безпосередньо до розгляду пунктів 1.5., 1.6. та 3.2.7. Тимчасових правил 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР.  

Так, по пункту 1.5. Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР перші два речення «Датою початку дії цих 

Правил є дата їх ухвалення Координаційною радою. Впродовж 3 (трьох) днів 

від цієї дати Адміністратор домену .УКР публікує ці Правила на своєму веб-

сайті та розміщує інформацію щодо введення в дію Правил у засобах масової 
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інформації.». Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. 

запропонував видалити та перенести їх до рішення Координаційної Ради ОП 

УМІЦ. 

ВИРІШИЛИ: 

Викласти пункт 1.5. Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР у наступній редакції «Внесення змін та 

доповнень до цих Правил здійснюється за ініціативою Координаційної ради 

та Адміністратора домену .УКР в межах їх повноважень і відбувається 

шляхом схвалення нової редакції (версії) Правил у тому ж порядку, що і 

первинне схвалення. Введення в дію нової редакції (версії) Правил не 

відмінятимуть зобов’язань і прав Реєстрантів, Реєстраторів, Оператора 

реєстру, Адміністратора домену .УКР, Координаційної ради та Комісії з 

досудового вирішення доменних спорів, які виникли під час дії цих Правил.». 

Рішення прийнято одноголосно. 

СЛУХАЛИ:  

Окнова В.А., який наполягав на необхідності залишити пункт 1.6. в 

оприлюдненій редакції Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР без змін. 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні цього питання прийняли участь Гончарук Ю.В., 

Каргополов Ю.В., Корж Ю.В., Окнов В.А., Пєтухов І.М., Попова Т.В., 

Яцук П.П. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. підбив підсумок 

обговорення і зазначив три версії що до редакції пункту 1.6. : 

1. Пропозиція НКРЗІ – вилучити пункт 1.6. 

2. Пропозиція Держінформнауки – залишити пункт 1.6., який 

знаходиться в опублікованій версії Тимчасових правил реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР. 

3. Пропозиція запропонована Головуючим засідання, а саме: 

«Контроль за виконанням цих Правил здійснює Адміністратор домену .УКР 
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та Координаційна рада в межах їх повноважень, що визначаються у цих 

Правилах, Концепції впровадження і розвитку домену .УКР, Статуті 

Адміністратора домену .УКР та уповноважений державний орган.».  

 

ВИРІШИЛИ: 

Викласти пункт 1.6. Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР  у наступній редакції «Контроль за 

виконанням цих Правил здійснює Адміністратор домену .УКР та 

Координаційна рада в межах їх повноважень, що визначаються у цих 

Правилах, Концепції впровадження і розвитку домену .УКР, Статуті 

Адміністратора домену .УКР та уповноважений державний орган.». 

Голосували: 

1. По першій пропозиції : За – 0. Проти –  0. Утрималось – 12.  

2. По другій пропозиції : За – 1. Проти – 0. Утрималось – 11.  

3. По третій пропозиції : За – 12. Проти –  0. Утрималось – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

По пункту 3.2.7. Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. 

зачитав поточну редакцію цього пункту та редакцію, що надав Заступник 

Керівника Робочої групи Котенок Г.М.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні цього питання прийняли участь Гончарук Ю.В.,  

Корж Ю.В., Окнов В.А., Попова Т.В. 

ВИРІШИЛИ: 

Викласти пункт 3.2.7. Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР  у наступній  редакції: «Комісія з 

досудового вирішення доменних спорів здійснює свої повноваження 

відповідно до цих Правил та Порядку розв’язання доменних спорів, що 

затверджуються Координаційною радою та чинним законодавством України. 
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Рішення Комісії з досудового вирішення доменних спорів набирає чинності 

якщо впродовж десяти календарних днів нею не буде отримано офіційного 

документального підтвердження про звернення будь якої сторони досудового 

вирішення доменного спору за вирішенням такого спору до суду.». 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. доповів про 

додаткові пропозиції, які зазначені в таблиці розбіжностей № 2 до проекту 

Правил (правки Адміністратора від 20.09.13) (додаток № 1) розданих 

матеріалів , після чого попросив Координаційну Раду ОП УМІЦ підтримати 

зазначені правки, документ прийняти в цілому та доручити Гончаруку Ю.В. 

та Котенку Г.М. надати Голові Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцуку П.П. 

до 25.09.2013 кінцеве формулювання пунктів 3.2.6, 4.1.8 та 4.5.2. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. виніс на голосування 

схвалення Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР з урахуванням розглянутих пропозицій та зауважень. 

Робочій групі протягом двох тижнів доопрацювати дану версію до кінцевої 

редакції та представити її на  чергове засідання Координаційної Ради ОП 

УМІЦ, яке планується провести через три тижні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити Тимчасові правила реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР з урахуванням прийнятих  пропозицій по 

пунктах 1.5., 1.6., 3.2.7. та зауважень викладених у таблиці розбіжностей № 2 

до проекту Правил (правки Адміністратора від 20.09.13). 

2. Установити, що датою початку дії цих Правил є дата публікації 

цих Правил на веб-сайті Адміністратора домену .УКР. 

3. Доручити секретарю Координаційної Ради ОП УМІЦ  
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Гончаруку Ю.В. та Заступнику Керівника Робочої групи Котенку Г.М.  

доопрацювати пункт 3.2.6., 4.1.8. та 4.5.2. таблиці розбіжностей № 2 до 

проекту Правил (правки Адміністратора від 20.09.13) з урахуванням вимог 

Закону України «Про захист персональних данних».  

4. Доручити Робочій групі протягом двох тижнів сформувати нову 

редакцію Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами 

в домені .УКР та представити її на черговому засіданні Координаційної Ради 

ОП УМІЦ. 

5.  Доручити Адміністратору домену .УКР опублікувати Тимчасові 

правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР на 

своєму веб-сайті та розмістити інформацію щодо введення в дію Правил у 

засобах масової інформації. 

Голосували: За – 10; Проти – 0; Утрималось – 2. 

 

2. Розгляд та затвердження остаточної редакції Порядку 

формування стоп-листа. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Заступника Керівника Робочої групи Котенка Г.М.,  який 

зазначив про те, що до Порядку формування стоп-листа в домені .УКР 

надійшло дві пропозиції від Держінформнауки, з яких одне – враховано, одне 

– враховано частково. По даним пропозиціям Робоча група прийняла рішення 

консенсусом, а тому даний документ запропонував розглянути в цілому.  

ВИСТУПИЛИ:  

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. запропонував 

до пункту 1 Порядку формування стоп-листа в домені .УКР перед словами 

«порушення суспільної моралі» додати слово «норм» відповідно до таблиці 

розбіжностей № 3 до проекту Порядку формування стоп-листа (правки 

Адміністратора від 20.09.2013) (додаток № 2). 
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Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. опитав присутніх 

щодо інших пропозицій та зауважень, після чого поставив затвердження 

Порядку формування стоп-листа в домені .УКР на голосування. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок формування стоп-листа в домені .УКР з 

урахуванням пропозицій та зауважень наданих у таблиці розбіжностей № 3 

до проекту Порядку формування стоп-листа (правки Адміністратора від 

20.09.2013). 

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

 

3. Розгляд та затвердження остаточної редакції Вимог до 

договору між Оператором Реєстру та Реєстратором. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Заступника Керівника Робочої групи Котенка Г.М., що 

зауважень та пропозицій  до даного документу не надходило, та 

запропонував затвердити в редакції оприлюдненої для громадського 

обговорення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. зазначив, що в 

пункті 1 перед словами «позитивного рішення» додати слово «відповідного», 

в пунктах 4.1. та 5 внести редакційні правки відповідно до таблиці 

розбіжностей № 6 до Вимог до договору Оператора реєстру з Реєстраторами 

(правки Адміністратора від 20.09.2013) (додаток № 3). 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

питання щодо затвердження Вимог до договору між Оператором Реєстру та 

Реєстратором. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Вимоги до договору між Оператором Реєстру та 

Реєстратором з урахуванням пропозицій та зауважень наданих у таблиці 
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розбіжностей № 6 до Вимог до договору Оператора реєстру з Реєстраторами 

(правки Адміністратора від 20.09.2013). 

Голосували: За – 10. Проти – 0.Утрималось – 2. 

 

4. Розгляд та затвердження остаточної редакції Положення про 

акредитацію Реєстраторів. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Заступника Керівника Робочої групи Котенка Г.М., в якій 

він зазначив про те, що до Положення про акредитацію Реєстраторів 

надійшло дві пропозиції від Держінформнауки.  Ці пропозиції Робоча група 

врахувала, тому даний документ запропонував розглянути в цілому.  

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. запропонував 

у пункті 3.5. Положення про акредитацію реєстраторів перед словами 

«документи та відомості» додати слова «персональні дані» відповідно до 

таблиці розбіжностей № 4 до проекту Положення про акредитацію 

реєстраторів (правки Адміністратора від 20.09.2013) (додаток № 4). 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

питання щодо затвердження Положення про акредитацію Реєстраторів. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про акредитацію Реєстраторів з урахуванням 

зауважень та пропозицій наданих у таблиці 4 до проекту Положення про 

акредитацію реєстраторів (правки Адміністратора від 20.09.2013). 

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

 

5. Розгляд та затвердження остаточної редакції Договору 

акредитації між Адміністратором та Реєстратором і Договору 

між Адміністратором та Оператором Реєстру. 

СЛУХАЛИ: 
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Інформацію Заступника Керівника Робочої групи Котенка Г.М., в якій 

він зазначив, що до Договору акредитації між Адміністратором та 

Реєстратором і до Договору акредитації між Адміністратором та Оператором 

Реєстру не надійшло жодних зауважень, та запропонував затвердити в 

редакціях схвалених до громадського обговорення.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В ,  запропонував 

внести редакційні правки.  

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

питання щодо доопрацювання Робочою групою Договору акредитації між 

Адміністратором та Реєстратором і Договору акредитації між 

Адміністратором та Оператором Реєстру. Робочій групі у термін  два тижні 

доопрацювати дані версії та представити їх на  розгляд Координаційної Ради 

ОП УМІЦ. 

ВИРІШИЛИ: 

Робочій групі в двотижневий строк доопрацювати Договір акредитації 

між Адміністратором та Реєстратором і Договір акредитації між 

Адміністратором та Оператором Реєстру та представити їх на розгляд 

Координаційній Раді ОП УМІЦ. 

Голосували: За – 12. Проти – 0. Утрималось – 0. 

 

6. Різне. 

Під час засідання членами Координаційної Ради ОП УМІЦ були надані 

зауваження та пропозиції із окремих питань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Корж Ю.В., Пєтухов І.М., Попова Т.В., Яцук П.П. 
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Попова Т.В. виступила з пропозицією передбачити поле в Реєстрі 

домену .УКР, в якому буде вказано документ, на підставі якого зареєстроване 

доменне ім’я. 

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. зазначив, що 

таке поле передбачено, однак його заповнення не є обов’язковим. 

Попова Т.В. запропонувала створити Робочу групу щодо доопрацювання 

Статуту ОП УМІЦ. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував на 

наступному засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ розглянути питання 

початку робіт щодо внесення змін до Статуту ОП УМІЦ, якщо протягом двох 

тижнів не буде інших пропозицій, крім пропозицій Попової Т.В., при цьому 

зауважив, що рухатися потрібно поступово, маючи на увазі головне – 

забезпечення впровадження домену .УКР. Роботу над Статутом доцільно 

починати після затвердження необхідного для роботи переліку  документів 

домену .УКР. 

Попова Т.В. зазначила, що вимоги стосовно побудови КСЗІ на Реєстр є 

завищеними.  

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. 

проінформував, що дана вимога була висунута Держспецзв’язку відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

Пєтухов І.М. зазначив щодо невизначеності відносин з власниками 

торговельної марки «.УКР».   

Корж Ю.В. взяв на себе зобов’язання щодо опрацювання цього питання 

до наступного засідання Координаційної ради ОП УМІЦ. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував 

провести наступне засідання Координаційної Ради в період з 10 по 15 жовтня 

2013 року, конкретну дату визначити у робочому порядку. 

ВИРІШИЛИ: 
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1. Доручити Коржу Ю.В. підготувати та надати на наступному 

засіданні Координаційної Ради ОП УМІЦ інформацію стосовно порядку 

денонсації торгівельної марки .УКР. 

2. Під час наступного засідання  Координаційної Ради ОП УМІЦ 

розглянути питання щодо початку роботи підготовки змін та доповнень до 

Статуту ОП УМІЦ, якщо протягом двох тижнів не буде інших пропозицій, 

крім пропозицій Попової Т.В.  

3. Наступне засідання Координаційної Ради провести в період з 10 

по 15 жовтня 2013 року, конкретну дату визначити у робочому порядку. 

Протокол складено у 2-х примірниках. 

 

 

 

Підписи: 

 

 

Голова Координаційної Ради         ____________________         Яцук П.П. 

 

 

Секретар засідання, 

Директор ОП УМІЦ  ______________________  Гончарук Ю.В. 
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Додаток № 1 
 

Таблиця розбіжностей №2 
до проекту Правил (правки Адміністратора від 20.09.2013р.) 

 
Проект  

Робочої групи (v2.8) 
Пропозиції  Враховано/не враховано, 

обґрунтування 
 

Остаточна  
редакція, що пропонується 

відсутня   додано Ім’я та Прізвище 
Голови Координаційної 
ради – П. Яцук. 

1.1. Ці Правила 
розроблені з 
дотриманням положень 
документів ІCANN 
(RFC#1591, ІCP-1), з 
урахуванням 
рекомендацій і вимог 
GAC ІCANN, CENTR, 
WІPO, Закону України 
«Про телекомунікації. 

 
 

пропущена закриваюча 
лапка після слова 
телекомунікації.   

 1.1. Ці Правила розроблені 
з дотриманням положень 
документів ІCANN 
(RFC#1591, ІCP-1), з 
урахуванням рекомендацій 
і вимог GAC ІCANN, 
CENTR, WІPO, Закону 
України «Про 
телекомунікації». 

 

3.2.3. Оператор реєстру 
забезпечує виконання 
наступних функцій: 
1) безперебійну технічну 
підтримку функціонування 

пропонується додати 
пунктом 8) виконання 
рішень Комісії з 
досудового вирішення 

 3.2.3. Оператор реєстру 
забезпечує виконання 
наступних функцій: 
1) безперебійну технічну 
підтримку функціонування 
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реєстру домену .УКР;  
2) забезпечення 
належних процедур 
реєстрацій та визначених 
операцій з доменними 
іменами, підтримки 
інформаційної служби 
WHOІS  в домені .УКР; 
3) розробку технічних 
вимог щодо здійснення 
процедур реєстрацій та 
визначених операцій з 
доменними іменами, 
підтримки інформаційної 
служби WHOІS  в домені 
.УКР; 
4) укладення з 
Реєстраторами договорів 
про забезпечення доступу 
до реєстру домену .УКР у 
відповідності до Технічного 
регламенту; 
5) зберігання на строк не 
менше ніж 10 (десяти) років 
службової інформації про 
реєстрацію доменних імен, 
делегування доменів, дії 
Реєстраторів цих доменних 
імен, усі зміни, що 

доменних спорів; 
на РГ про це говорили, але 
пропустили у редакції 2.8 

реєстру домену .УКР;  
2) забезпечення 
належних процедур 
реєстрацій та визначених 
операцій з доменними 
іменами, підтримки 
інформаційної служби 
WHOІS  в домені .УКР; 
3) розробку технічних 
вимог щодо здійснення 
процедур реєстрацій та 
визначених операцій з 
доменними іменами, 
підтримки інформаційної 
служби WHOІS  в домені 
.УКР; 
4) укладення з 
Реєстраторами договорів про 
забезпечення доступу до 
реєстру домену .УКР у 
відповідності до Технічного 
регламенту; 
5) зберігання на строк не 
менше ніж 10 (десяти) років 
службової інформації про 
реєстрацію доменних імен, 
делегування доменів, дії 
Реєстраторів цих доменних 
імен, усі зміни, що 
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відбувались з цією 
інформацією; 
6) проведення 
технічного аудиту 
Реєстраторів за дорученням 
Адміністратора та на 
умовах відповідних 
договорів; 
7) розробку технічної 
документації для домену 
.УКР. 
8) інші повноваження, 
що випливають з цих 
Правил, Концепції 
впровадження та розвитку 
домену .УКР, його Статуту, 
умов договору з 
Адміністратором та 
Реєстраторами.  
Оператор реєстру домену 
.УКР не надає платні 
послуги Реєстрантам та не 
обслуговує Реєстрантів. 

відбувались з цією 
інформацією; 
6) проведення технічного 
аудиту Реєстраторів за 
дорученням Адміністратора 
та на умовах відповідних 
договорів; 
7) розробку технічної 
документації для домену 
.УКР. 
8) виконання рішень 
Комісії з досудового 
вирішення доменних 
спорів; 
9) інші повноваження, 
що випливають з цих 
Правил, Концепції 
впровадження та розвитку 
домену .УКР, його Статуту, 
умов договору з 
Адміністратором та 
Реєстраторами.  
Оператор реєстру домену 
.УКР не надає платні 
послуги Реєстрантам та не 
обслуговує Реєстрантів. 

3.2.6. Реєстрант. 
… 

слово «обмежувати» 
записати з малої літери як у 

 3.2.6. Реєстрант. 
… 
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Реєстрант має право: 
… 
6)  Обмежувати 
оприлюднення своїх даних 
в інформаційній службі 
WHOIS. 

попередніх пунктах 
 
у підпункті 6) додати «за 
письмовою заявою 
Реєстратору» бо це 
перекликається з п.4.5.2 та 
відповідає вимозі закону 
ПЗПД 

Реєстрант має право: 
… 
6) обмежувати 
оприлюднення своїх даних в 
інформаційній службі 
WHOIS за письмовою 
заявою Реєстратору; 

4.1.8. У реєстрації 
доменного імені в домені 
.УКР, що замовляється 
Замовником у Реєстратора, 
може бути відмовлено з 
наступного виключного 
переліку підстав: 
1) доменне ім'я не 
відповідає вимогам, 
визначених підпунктами 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.5; 
2) доменне імʼя вже 
зареєстровано в інтересах 
іншого Реєстранта; 
3) слово або 
словоформу, на основі яких 
утворюється це доменне 

Додати підпункт 6) у 
разі невиконання вимог 
підпунктів 3 та 4 пункту 
4.2.7 цих Правил.  
 
Вимоги щодо виконання 
п.4.2.7 містяться у 
Правилах 16 разів, але не 
включені до пункту 4.1.8, 
але щодо відмови у 
реєстрації доменного імені, 
то мають відношення 
тільки п/п 3) та 4) 

 4.1.8. У реєстрації 
доменного імені в домені 
.УКР, що замовляється 
Замовником у Реєстратора, 
може бути відмовлено з 
наступного виключного 
переліку підстав: 
1) доменне ім'я не 
відповідає вимогам, 
визначених підпунктами 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.5; 
2) доменне імʼя вже 
зареєстровано в інтересах 
іншого Реєстранта; 
3) слово або словоформу, 
на основі яких утворюється 
це доменне ім’я, включено у 
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ім’я, включено у стоп-лист; 
4) у відношенні 
доменного імені існує 
невирішений 
(незавершений) спір, що 
належним чином поданий, 
зареєстрований і 
розглядається Комісією з 
досудового вирішення 
доменних спорів та/або 
судами України та/або 
міжнародними судовими 
установами, рішення яких є 
обов’язковими для України; 
5) на підставі чинних 
рішень Комісії з досудового 
вирішення доменних спорів 
та/або судів України та/або 
міжнародних судових 
установ, які набули 
чинності та є обов’язковими 
для виконання на території 
України. 

стоп-лист; 
4) у відношенні 
доменного імені існує 
невирішений 
(незавершений) спір, що 
належним чином поданий, 
зареєстрований і 
розглядається Комісією з 
досудового вирішення 
доменних спорів та/або 
судами України та/або 
міжнародними судовими 
установами, рішення яких є 
обов’язковими для України; 
5) на підставі чинних 
рішень Комісії з досудового 
вирішення доменних спорів 
та/або судів України та/або 
міжнародних судових 
установ, які набули чинності 
та є обов’язковими для 
виконання на території 
України; 
6) у разі невиконання 
вимог підпунктів 3 та 4 
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пункту 4.2.7 цих Правил. 
4.2.13 До заявки на 
безкоштовну реєстрацію 
доменного імені поданого 
територіальними 
підрозділами державного 
органу додається 
клопотання цього органу, 
якому підпорядкований 
Заявник. 

Пропонується п.4.2.13 
перенести у п.5.11 як 
окреме речення, оскільки 
саме у п.5.11 описуються 
вимоги щодо документів, 
які мають підтверджувати 
право замовляти доменні 
імена з назвами органів 
державної влади. 
Пропонується вставити як 
окреме речення після слів 
«…і в якому також 
зазначаються відомості, що 
відповідають вимогам 
зазначеним в підпункті 
4.2.7 цих Правил.» речення 
«До заявки на реєстрацію 
доменного імені поданого 
територіальними 
підрозділами державного 
органу додається 
клопотання (лист) 
державного органу, якому 
підпорядкований цей 

 5.11 Заявники, що 
замовляють реєстрації 
доменних імен…. 
…До заявки на реєстрацію 
доменного імені поданого 
територіальними 
підрозділами державного 
органу додається 
клопотання (лист) 
державного органу, якому 
підпорядкований цей 
територіальний підрозділ.  
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територіальний 
підрозділ.» 
а п.4.2.13 видалити. 

4.4.4. Технічні аспекти 
встановлення статусів для 
доменів та переходу від 
одного статусу до іншого 
визначені Технічним 
регламентом. 

пункт 4.4.4 необхідно 
видалити, оскільки він 
повністю включений у 
попередній пункт 4.4.3. 

 4.4.3. Опис статусів, 
технічні аспекти 
встановлення цих статусів 
та переходу від одного 
статусу до іншого 
визначені в Технічному 
регламенті. 

4.5.2. Інформація про 
фізичну особу (Реєстранта, 
уповноважені цим 
Реєстрантом контактні 
особи), яка міститься в 
реєстрі домену .УКР, може 
бути вилучена за її 
письмовою заявою на 
адресу Реєстратора з 
відкритого (публічного) 
доступу через інформаційну 
службу WHOIS. У разі 
вилучення інформації про 
фізичну особу з відкритого 
(публічного) доступу через 

Пропонується для 
покращення читання 
пункту 4.5.2 видалити слова 
«за її письмовою заявою на 
адресу Реєстратора» та 
наприкінці цього речення 
додати «за письмовою 
заявою такої фізичної 
особи Реєстратору», що 
більш вірно відповідає 
вимогам закону ПЗПД. 

 4.5.2. Інформація про 
фізичну особу (Реєстранта, 
уповноважені цим 
Реєстрантом контактні 
особи), яка міститься в 
реєстрі домену .УКР, може 
бути вилучена з відкритого 
(публічного) доступу через 
інформаційну службу 
WHOIS за письмовою 
заявою такої фізичної 
особи Реєстратору. У разі 
вилучення інформації про 
фізичну особу з відкритого 
(публічного) доступу через 



 
Протокол №15 від 23.09.2013р., Координаційна Рада, сторінка 21  

інформаційну службу 
WHOIS така інформація 
безоплатно надається 
відповідним Реєстратором 
за вмотивованим 
письмовим запитом 
сторони, що бажає 
отримати таку інформацію. 

інформаційну службу 
WHOIS така інформація 
безоплатно надається 
відповідним Реєстратором за 
вмотивованим письмовим 
запитом сторони, що бажає 
отримати таку інформацію. 

5.5. У період пріоритетної 
реєстрації дозволяється 
реєстрація доменних імен 
строком від 1 (одного) року 
до 10 (десяті) років, крім 
категорії доменних імен, 
згідно підпунктів 5.7.1, 
5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 
5.7.6, 5.7.7, 5.7.8 цих 
Правил, які реєструються 
виключно на 10 (десять) 
років. 

у перелічені підпунктів 
додати номер підпункту 
5.7.9, який просто 
пропущений (це також 
стосується органів 
державної влади, їх 
територіальних відділень)  

 5.5. У період пріоритетної 
реєстрації дозволяється 
реєстрація доменних імен 
строком від 1 (одного) року 
до 10 (десяті) років, крім 
категорії доменних імен, 
згідно підпунктів 5.7.1, 5.7.2, 
5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7, 
5.7.8, 5.7.9 цих Правил, які 
реєструються виключно на 
10 (десять) років. 

5.7.1. повних чи скорочених 
офіційних або 
загальновживаних і добре 
відомих назв у тому числі 
абревіатур органів 

слова «у тому числі» мають 
бути видалені, оскільки цей 
пункт був так 
проголосований у 
Тимчасових правилах 

 5.7.1. повних чи скорочених 
офіційних або 
загальновживаних і добре 
відомих назв, абревіатур 
органів державної влади; 
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державної влади; першого етапу (згідно 
протоколу №14) 

5.14 та 5.15 та 5.17 та 
5.19…заяві… 

слово «заяві» виправлено 
на «заявці», оскільки це 
відповідає визначенню 
«заявник» в п.2.1 та далі по 
тексту допускається різні 
варіанти. Пропонується 
привести до єдиного 
варіанту «заявка». 

 5.14 та 5.15 та 5.17 та 5.19 
…заявці… 

5.16 …лист-заяву….Лист-
заява 

видалити слово «заяву» та 
«заява» залишивши просто 
«лист» та «Лист», оскільки 
у попередніх пунктах 
використовується 
виключно «Лист». 

 5.16 …лист …. Лист. 

5.8. Якщо у назвах, що 
зазначені у підпунктах 
5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.7, 
5.7.8, 5.7.12, 5.7.13 останнім 
словом є слово «Україна» у 
різних відмінниках, або таке 
слово у різних відмінниках 
використовується разом з 
ознакою приналежності «в» 

пропущений за логікою у 
перелічених підпунктах 
підпункт 5.7.9 

 5.8. Якщо у назвах, що 
зазначені у підпунктах 5.7.1, 
5.7.2, 5.7.3, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9 
5.7.12, 5.7.13 останнім 
словом є слово «Україна» у 
різних відмінниках, або таке 
слово у різних відмінниках 
використовується разом з 
ознакою приналежності «в» 
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або «у» або «на», то таке 
слово та ознака 
приналежності можуть не 
використовуватись 
(опускатись) у відповідному 
доменному імені в домені 
.УКР. 

або «у» або «на», то таке 
слово та ознака 
приналежності можуть не 
використовуватись 
(опускатись) у відповідному 
доменному імені в домені 
.УКР. 

5.20.1. На першому 
етапі пріоритетної 
реєстрації дозволяється 
реєстрація доменних імен в 
домені .УКР, що 
відповідатимуть критеріям, 
які визначені у підпунктах 
5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 
5.7.5, 5.7.7, 5.7.8 цього 
розділу Правил. 

Необхідно видалити 
підпункти «5.7.2, 5.7.3, 
5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8» 
оскільки перший етап був 
визначений виключно в 
межах п.5.7.1. 

 5.20.1. На першому 
етапі пріоритетної реєстрації 
дозволяється реєстрація 
доменних імен в домені 
.УКР, що відповідатимуть 
критеріям, які визначені у 
підпунктах 5.7.1 цього 
розділу Правил. 

5.23. Доменні імена, які 
реєструватимуться на 
першому етапі пріоритетної 
реєстрації, і що 
відповідатимуть критеріям, 
які визначені у підпунктах 
5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 
5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9  та з 

пропонується слово «етапі» 
замінити словами «і 
другому етапах», оскільки 
це передбачено п.п.5.20.1-
5.20.5 (просто пропущено) 

 5.23. Доменні імена, які 
реєструватимуться на 
першому і другому етапах 
пріоритетної реєстрації, і що 
відповідатимуть критеріям, 
які визначені у підпунктах 
5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 
5.7.7, 5.7.8, 5.7.9  та з 
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урахуванням вимог пункту 
5.24 цього розділу Правил 
реєструються віртуальним 
(резервним) реєстратором 
виключно на безоплатній 
основі. Надання платних 
послуг за обліковим 
записом віртуального 
(резервного) реєстратора не 
допускається. 

урахуванням вимог пункту 
5.24 цього розділу Правил 
реєструються віртуальним 
(резервним) реєстратором 
виключно на безоплатній 
основі. Надання платних 
послуг за обліковим записом 
віртуального (резервного) 
реєстратора не допускається. 

відсутній необхідно додати пункт 
5.34, оскільки така вимога 
була проголосована в 
Тимчасових правилах 
першого етапу (протокол 
№14) але з додаванням «та 
другого» 

 5.34. Впродовж дії 
першого та другого етапів 
пріоритетної реєстрації 
Адміністратор виконує 
функції Оператора 
реєстру. 
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Додаток № 2 

 
Таблиця розбіжностей №3 

до проекту Порядку формування стоп-листа (правки Адміністратора від 20.09.2013р.) 
 

Проект  
Робочої групи (v1.1) 

Пропозиції  Враховано/не враховано, 
обґрунтування 

 

Остаточна  
редакція, що пропонується 

1. Стоп-лист домену 
.УКР формується з метою 
уникнення в процесі 
реєстрації доменних імен 
правових колізій, 
пов’язаних із порушенням 
суспільної моралі, 
нанесення образ та/або 
дискредитації на підґрунті 
расової, національної, 
гендерної неприязні або 
виконуваних професійних 
обов’язків, приниженням 
людської гідності, 
неправомірного здобуття 
прав на використання назв 
органів державної влади, 
місцевого самоврядування, 
міжнародних організацій, 
географічних назв. 

додати слово «норм»  1. Стоп-лист домену 
.УКР формується з метою 
уникнення в процесі 
реєстрації доменних імен 
правових колізій, 
пов’язаних із порушенням 
норм суспільної моралі, 
нанесення образ та/або 
дискредитації на підґрунті 
расової, національної, 
гендерної неприязні або 
виконуваних професійних 
обов’язків, приниженням 
людської гідності, 
неправомірного здобуття 
прав на використання назв 
органів державної влади, 
місцевого самоврядування, 
міжнародних організацій, 
географічних назв. 
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Додаток № 3 
 

Таблиця розбіжностей №6 
до Вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстраторами (правки Адміністратора від 20.09.2013р.) 

 
Проект  

Робочої групи (v1.1) 
Пропозиції  Враховано/не враховано, 

обґрунтування 
 

Остаточна  
редакція, що пропонується 

1. Договір про технічну 
підтримку та забезпечення 
доступу к реєстру (далі – 
договір) між Оператором 
реєстру і Реєстраторами 
укладається після 
позитивного рішення 
Адміністратора відносно 
документарної перевірки 
під час проходження 
Реєстратором процедури 
акредитації. 

видалити слово «відносно» 
та слова «документарної 
перевірки під час» та 
додати слова 
«відповідного» та «щодо» 

 1. Договір про технічну 
підтримку та забезпечення 
доступу к реєстру (далі – 
договір) між Оператором 
реєстру і Реєстраторами 
укладається після 
відповідного позитивного 
рішення Адміністратора 
щодо проходження 
Реєстратором процедури 
акредитації. 

4.1. Відповідати 
положенням Правил 
реєстрації і користуванні 
доменними іменами в 
домені .УКР, Технічного 
регламенту домену .УКР, 

замінити «і» на «та», 
замінити «користуванні» на 
«користування», кому 
наприкінці замінити на 
крапку. 

 4.1. Відповідати 
положенням Правил 
реєстрації та користування 
доменними іменами в домені 
.УКР, Технічного 
регламенту домену .УКР. 

5. Договір повинен 
містити посилання на 

слово «відносно» замінити 
на «щодо», слово 

 5. Договір повинен 
містити посилання на 
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документацію відносно 
технічних та технологічних 
умов здійснення діяльності 
відповідно договору, 
договір має містити повний 
список документації, що 
регламентує технічні та 
технологічні умови надання 
послуг, та умови щодо 
процедури внесення змін в 
документацію. 

«відповідно» замінити на 
«згідно» 

документацію щодо 
технічних та технологічних 
умов здійснення діяльності 
згідно договору, договір має 
містити повний список 
документації, що 
регламентує технічні та 
технологічні умови надання 
послуг, та умови щодо 
процедури внесення змін в 
документацію. 
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Додаток № 4 
 

Таблиця розбіжностей №4 
до проекту Положення про акредитацію Реєстраторів (правки Адміністратора від 20.09.2013р.) 

 
Проект  

Робочої групи (v1.1) 
Пропозиції  Враховано/не враховано, 

обґрунтування 
 

Остаточна  
редакція, що пропонується 

3.5. Адміністратор 
здійснює обробку 
персональних даних 
відповідно до Закону 
України «Про захист 
персональних даних» та 
гарантує, що надані йому 
Претендентом документи і 
відомості 
використовуватимуться 
виключно в цілях 
проведення процедури 
акредитації та подальшої 
діяльності щодо здійснення 
реєстрацій, не 
розголошуватимуться й не 
передаватимуться третім 
сторонам. 

додати слова та кому 
«персональні дані,», 
оскільки це відповідає 
логіці та вимогам закону 
ПЗПД 

 3.5. Адміністратор 
здійснює обробку 
персональних даних 
відповідно до Закону 
України «Про захист 
персональних даних» та 
гарантує, що надані йому 
Претендентом 
персональні дані, 
документи і відомості 
використовуватимуться 
виключно в цілях 
проведення процедури 
акредитації та подальшої 
діяльності щодо здійснення 
реєстрацій, не 
розголошуватимуться й не 
передаватимуться третім 
сторонам. 

 


