Протокол
засідання Координаційної Ради
Об’єднання підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та
Інтернет «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ)

ри
ан
т

№ 17

Прим. № __

Головував: Яцук Петро Петрович – Голова Координаційної Ради
ОП УМІЦ.
Присутні на засіданні:

Уповноважені представники організацій – учасників Координаційної

ва

Ради ОП УМІЦ з правом вирішального голосу:

1. Лазарєв Дмитро Юрійович – заступник завідуючого відділом,

ны
й

завідуючий сектором Управління розвитку інформаційного суспільства та
інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України (на підставі
письмового доручення від Клепця Едуарда Леонідовича, начальника
Управління розвитку інформаційного суспільства і інформаційної безпеки

ль

Секретаріату Кабінету Міністрів України).

2. Ошеров Леонід Михайлович – Голова Ради Української асоціації
операторів зв’язку «ТЕЛАС».

те

3. Пєтухов Іван Михайлович – віце-президент УСПП, Голова комісії

УСПП з питань науки і технологій.

нч
а

4. Попова Тетяна Володимирівна – Голова Правління Інтернет

Асоціації України (ІнАУ).
5. Семиноженко Володимир Петрович – Голова Державного

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

ко

О

м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 16, прим. 312

31.01.2014

6. Філоненко Володимир Юрійович – представник Служби безпеки

України.
7. Царук Олександр Васильович – головний консультант Комітету
Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних
технологій.
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8. Яцук Петро Петрович – Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), Голова
Координаційної Ради ОП УМІЦ.

ри
ан
т

Передане право вирішального голосу (на підставі письмових доручень
(документальних повідомлень)

Поліщук Василь Григорович, президент Української Національної

1.

Інтернет Асоціації (УНІА) – Ошерову Леоніду Михайловичу.

Бернатович Олександр Станіславович, голова Всеукраїнської

2.

асоціації комп’ютерних клубів (ВАКК) – Ошерову Леоніду

ва

Михайловичу.

Корж Юрій Віталійович, заступник голови Координаційної Ради,

3.

Українська асоціація IP-операторів – Яцуку Петру Петровичу.

ны
й

Колобов Сергій Олександрович, представник Всеукраїнської

4.

громадської організації Ради з конкурентоспроможності індустрії
ІКТ – Яцуку Петру Петровичу.
Директор ОП УМІЦ

Гончарук Юрій Володимирович - секретар Координаційної Ради

ль

1.

ОП УМІЦ (без права вирішального голосу).

те

Запрошені представники організацій – учасників Координаційної Ради
ОП УМІЦ:

Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного

нч
а

−

комітету ОП УМІЦ;
−

Котенок

Григорій

Михайлович

–

директор

Департаменту

О

ко

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, керівник
Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання
Координаційної Ради ОП УМІЦ;
−

Кривцов Ігор Олександрович – начальник відділу розвитку

національного

сегмента

мережі

Інтернет

та

впровадження

Інтернет-технологій Департаменту координації загальнодержавних проектів з
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інформатизації НКРЗІ, заступник керівника Робочої групи домену .УКР з
підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ;
−
України;
Курилюк Дмитро Володимирович – головний спеціаліст НКРЗІ;

−

Окнов Віталій Анатолійович – заступник директора департаменту-

ри
ан
т

−

начальник відділу розвитку інформаційного суспільства та індустрії ІКТ
Держінформнауки;

Шестак Іван Михайлович – Керівник Апарату НКРЗІ.

ва

−

Представники суб’єктів діяльності ринку телекомунікації:
−

Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної фірми

−

Марченков Сергій Єгорович – представник юридичної патентної

компанії «Дамас»;
−

Мороз

Наталія

Олександрівна

–

представник

ТОВ

ль

«Сервіс онлайн»;
−

ны
й

«Городисський та партнери»;

Разиграєва Наталя Олександрівна – представник юридичної фірми

−

Тріфонов Антон Анатолійович – технічний директор ТОВ «1 ГБ».
Хветкевич Андрій Євгенович – директор ТОВ «НІК.Юей»;

нч
а

−

те

«Городисський та партнери»;

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. надав слово секретарю

Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончаруку Ю.В. для оголошення інформації

ко

О

Куліков Олександр Петрович – представник Кабінету Міністрів

щодо присутності членів Координаційної Ради ОП УМІЦ на засіданні.
Гончарук Ю.В. наголосив, що з 14 членів Координаційної Ради ОП УМІЦ,

з урахуванням наданих довіреностей, є 12 голосів, що достатньо для визнання
засідання правомочним та прийняття легітимних рішень.
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Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. розпочав роботу
засідання Координаційної ради ОП УМІЦ. Він запропонував провести
засідання з наступним порядком денним:
1. Інформація керівника Робочої групи домену .УКР з підготовки
на

засідання

Координаційної

Ради

об’єднання

підприємств “Український мережевий інформаційний центр” Котенка
Григорія Михайловича та Адміністратора домену .УКР Гончарука Юрія
Володимировича про проведену роботу.

2. Розгляд пропозицій Робочої групи щодо внесення змін до Тимчасових
схвалення нової редакції у версії 5.0.

ва

Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР та

3. Розгляд пропозицій Робочої групи до Угоди про акредитацію

ны
й

Реєстратора та затвердження у версії 4.0.

4. Розгляд пропозиції Адміністратора домену .УКР Гончарука Юрія
Володимировича щодо продовження термінів V етапу пріоритетної реєстрації
в домені .УКР.

ль

5. Розгляд підсумків громадського обговорення Положення про Комісію
з досудового вирішення доменних спорів та затвердження остаточної редакції

те

у версії 2.0.

6. Затвердження персонального складу Комісії з досудового вирішення

нч
а

доменних спорів.

7. Розгляд підсумків громадського обговорення Порядку розв’язання

доменних спорів та затвердження остаточної редакції у версії 2.0.
8. Інформація директора ОП УМІЦ Гончарука Юрія Володимировича

щодо положень Статуту унітарного підприємства “Центр компетенції

ко

О

документів

ри
ан
т

проектів

українського сегменту мережі Інтернет”.
9. Різне.
Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило.
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ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований Головуючим засідання Координаційної Ради
ОП УМІЦ порядок денний.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.

Інформація керівника Робочої групи домену .УКР з підготовки
проектів документів на засідання Координаційної Ради об’єднання
підприємств “Український мережевий інформаційний центр”

ва

Котенка Григорія Михайловича та Адміністратора домену .УКР

СЛУХАЛИ:

ны
й

Гончарука Юрія Володимировича про проведену роботу

1. Інформацію керівника Робочої групи домену .УКР з підготовки
проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ
Котенка Г.М.

ль

Котенок Г.М. повідомив, що по завершенню 16 засідання Координаційної
Ради ОП УМІЦ від 17.10.2013 Робоча група домену .УКР з підготовки проектів

те

документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ мала шість
протокольних доручень, з яких:

нч
а

п’ять доручень Координаційної Ради ОП УМІЦ виконані в повному
обсязі;

одне доручення Координаційної Ради ОП УМІЦ, а саме «Розробка

пропозицій щодо змін до Статуту ОП УМІЦ» знаходиться у стадії виконання.

ко

О

ри
ан
т

Рішення прийнято одноголосно.

На виконанні також знаходиться розробка Регламенту взаємодії Комісії з

досудового вирішення доменних спорів з Унітарним підприємством «Центр
компетенції українського сегмента мережі Інтернет». На цей час проект
документу відпрацьований.
(Повний текст доповіді Котенка Г.М. викладено у Додатку 1 до
протоколу).
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2. Інформацію Адміністратора домену .УКР Гончарука Ю.В.
Гончарук

доповів,

що

на

момент

проведення

засідання

зареєстровано майже 2500 доменних імен, з яких 110 – домени на основі назв
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

ри
ан
т

комбінації назв органів державної влади та посад, 4 домени створені на основі

прізвищ вищих посадових осіб. На цей час акредитовано 13 компанійреєстраторів та ще 2-і компанії проходять процедуру акредитації. Всі
реєстрації доменних імен під час пріоритетних періодів проходять у
безконфліктному режимі. Можна констатувати наявність зацікавленості

ва

користувачів в доменних іменах. Реєстр працює стабільно.
ВИСТУПИЛИ:

ны
й

Гончарук Ю.В., Попова Т.В., Яцук П.П.

Попова Т.В. запропонувала директору ОП УМІЦ Гончаруку Ю.В.
підготувати фінансовий звіт по роботі підприємства та представити його на
розгляд членам Координаційної Ради ОП УМІЦ.

ль

Гончарук Ю.В. повідомив, що такий звіт може бути представлений
до 1 березня 2014 року.

те

Головуючий Яцук П.П. підбив підсумок обговорення першого питання

нч
а

порядку денного.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити директору ОП УМІЦ Гончаруку Юрію Володимировичу

до 1 березня 2014 року підготувати фінансовий звіт по діяльності ОП УМІЦ та
надати його членам Координаційної Ради ОП УМІЦ для ознайомлення.

ко

О

Ю.В.

2. Прийняти інформацію керівника Робочої групи домену .УКР з

підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ
Котенка Григорія Михайловича та Адміністратора домену .УКР Гончарука
Юрія Володимировича про проведену роботу до відома.
Рішення прийнято одноголосно.
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2.

Тимчасових Правил реєстрації і користування доменними іменами в

ри
ан
т

домені .УКР та схвалення нової редакції у версії 5.0.
СЛУХАЛИ:

Інформацію секретаря Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарука Ю.В.

щодо змін, запропонованих до Тимчасових Правил реєстрації і користування
доменними іменами в домені .УКР.

ва

Запропоновані зміни надані членам Координаційної Ради ОП УМІЦ у
матеріалах до засідання (Додаток 2 до протоколу).

ВИРІШИЛИ:

ны
й

Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило.

Схвалити нову редакцію «Тимчасових Правил реєстрації і користування
доменними іменами в домені .УКР» у версії 5.0.

ль

Рішення прийнято одноголосно.

те

3. Розгляд пропозицій Робочої групи до Угоди про акредитацію

нч
а

Реєстратора та затвердження у версії 4.0.

СЛУХАЛИ:

Інформацію секретаря Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарука Ю.В.

щодо змін, запропонованих до раніше затвердженої версії Угоди про

акредитацію Реєстратора. Запропоновані зміни надані членам Координаційної

ко

О

Розгляд пропозицій Робочої групи щодо внесення змін до

Ради ОП УМІЦ у матеріалах до засідання (Додаток 3 до протоколу).
Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило.
ВИРІШИЛИ:
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Затвердити

редакцію

документу

«Угода

про

акредитацію

реєстратора» у версії 4.0.
Рішення прийнято одноголосно.
Розгляд пропозиції Адміністратора домену .УКР Гончарука
Юрія Володимировича щодо продовження терміну V етапу
пріоритетної реєстрації в домені .УКР

ри
ан
т

4.

СЛУХАЛИ:

Адміністратора домену .УКР Гончарука Ю.В. Він повідомив, що це

ва

питання оговорювалося і було підтримано протягом проведення засідань
Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання
Координаційної Ради ОП УМІЦ та запропонував подовжити термін V етапу

ны
й

пріоритетної реєстрації в домені .УКР на 1 місяць.

Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило.
ВИРІШИЛИ:

ль

Подовжити термін V етапу пріоритетної реєстрації в домені .УКР на
1 місяць до 04 березня 2014 року.

те

Рішення прийнято одноголосно.

нч
а

5. Розгляд підсумків громадського обговорення Положення про
Комісію з досудового вирішення доменних спорів та
затвердження остаточної редакції у версії 2.0

СЛУХАЛИ:

ко

О

нову

Інформацію Секретаря Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарука Ю.В.

стосовно результатів громадського обговорення Положення про Комісію з
досудового вирішення доменних спорів.
ВИСТУПИЛИ:
Попова Т.В., Пєтухов І. М., Гончарук Ю.В., Семиноженко В.П.,
Яцук П.П., Котенок Г.М.
Протокол №17 від 31.01.2014р., Координаційна Рада, сторінка 8

Попова Т.В. запропонувала внести зміни до проекту Положення про
Комісію з досудового вирішення доменних спорів, а саме: доповнити
вимогами технічної освіти Членів Комісії.
вимог до тексту Положення.

Гончарук Ю.В. на це питання надав пояснення, що спеціальна освіта
(зокрема

технічна)

потрібна

Арбітрам,

які

займаються

попереднім

опрацюванням Звернень та готують попередні Висновки, а не Членам Комісії,
оскільки це не являється їх основною діяльністю.

ва

Попова Т.В. задала питання щодо відсутності вимог у проекті Положення,
які б дозволили уникнути присутності у складі Комісії «пов’язаних осіб» та
осіб, які «пов’язані службовими відносинами».

ны
й

Гончарук Ю.В. наголосив, що при розробці проекту Положення
використовувався досвід, викладений у положенні Всесвітньої організації
інтелектуальної власності, в якій відсутні вищезазначені обмеження. Також
механізм створення/зміни складу Комісії передбачає, у разі дискредитації її
УМІЦ.

Г.М.

запропонував

розглянути

запропонований

варіант

те

Котенок

ль

складу, перегляд такого складу за ініціативою члену Координаційної Ради ОП

документу та врегулювати питання, які виникли, шляхом внесення пропозицій

нч
а

до персонального складу Комісії з досудового вирішення доменних спорів.
Семиноженко

В.П.

наголосив,

що

головною

метою

роботи

Координаційної Ради є формулювання принципів та нормативної бази у
напрямі, що є новим, тому будь-яке рішення повинно прийматися на основі
консенсусу. Він запропонував Поповій Т.В. внести кандидатури до

ко

О

ри
ан
т

Пєтухов І. М. підтримав пропозицію Попової Т.В. щодо внесення таких

персонального складу Комісії з досудового вирішення доменних спорів.
На цю пропозицію Попова Т.В. зауважила, що не може приймати таке

рішення одноосібно.
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Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував
перенести розгляд питань 5, 6 та 7 Порядку денного на наступне засідання
Координаційної Ради, яке провести 28 лютого2014 року.

1. Перенести розгляд питань 5, 6 та 7 Порядку денного на наступне
засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ.

2. Провести наступне засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ
28 лютого 2014 року.

ва

Рішення прийнято одноголосно.

ны
й

6. Інформація директора ОП УМІЦ Гончарука Юрія
Володимировича щодо положень Статуту унітарного
підприємства “Центр компетенції українського сегменту
мережі Інтернет”
СЛУХАЛИ:

ль

Інформацію директора ОП УМІЦ Гончарука Ю.В. стосовно розробки
Статуту унітарного підприємства “Центр компетенції українського сегменту
мережі Інтернет”. Він зазначив, що положення, викладені у проекті Статуту,

те

обговорювалися протягом останніх засідань Робочої групи домену .УКР з
підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ.

нч
а

Проект документу наданий членам Координаційної Ради у матеріалах до

засідання. Він запропонував надати доручення директору ОП УМІЦ провести
державну

реєстрацію

Унітарного

підприємства

“Центр

компетенції

українського сегменту мережі Інтернет”.

ко

О

ри
ан
т

ВИРІШИЛИ:

Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило.

ВИРІШИЛИ:
1. Членам Координаційної Ради ОП УМІЦ прийняти інформацію
директора ОП УМІЦ Гончарука Ю.В. до відома.
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2. Директору ОП УМІЦ Гончаруку Ю.В. провести державну реєстрацію
Унітарного підприємства “Центр компетенції українського сегменту мережі
Інтернет”.
Рішення прийнято одноголосно.

ри
ан
т

Протокол складено у 2-х примірниках.

Підписи:

ва

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ ___________________Яцук П.П.

О

ко

нч
а

те

ль

ны
й

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ____________Гончарук Ю.В.

Додаток 1

Протокол №17 від 31.01.2014р., Координаційна Рада, сторінка 11

По

16

засідання

Координаційної

Ради

об’єднання

підприємств «Український мережевий інформаційний центр» від 17.10.2013
Робоча група домену .УКР з підготовки проектів документів мала шість
протокольних доручень, а саме:

ри
ан
т

1. Обговорення пункту Договору між Адміністратором та Оператором

реєстру домену .УКР (затвердженої версії) (далі – Договір) з питань

урахування симетрії відповідальності Адміністратором та Оператором реєстру

домену .УКР, а саме: включення до Договору права Адміністратора домену
.УКР ініціювати розірвання договору у разі порушення Оператором реєстру

ва

домену .УКР своїх обов’язків. Це доручення було розглянуто у порядку
денному засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів
документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ (далі – РГ) від

ны
й

31.10.2013. Вказане доручення виконане шляхом внесення низки змін до
Договору, пропозиції щодо внесення таких змін затверджені рішенням до
питання 1 засідання РГ від 31.10.2013 (протоколі РГ № 9), та внесено до
діючого Договору Адміністратором домену;

ль

2. П’ять доручень були внесені до затвердженого на засідання РГ від
31.10.2013 Плану роботи РГ та зафіксовано у протоколі № 9 РГ.

нч
а

1.

Відповідальний
Остаточне рішення
за підготовку
матеріалів
Опрацювання,
Гончарук Ю.В. Рекомендувати КР ОП
обґрунтування та
УМІЦ створення однієї
внесення
на
Комісії з досудового
наступне
вирішення
доменних
засідання
спорів, оскільки при
Координаційної
декількох
точок
Ради ОП УМІЦ
прийняття рішень по
пропозицій
спорам загальна система
стосовно
стає
невиправдано
визначення
складною
Комісії
з
досудового
вирішення
доменних спорів
в однині або
множині
Назва заходу

те

№
з/п

ко

О

завершенню

Протокол
Засідання
від
07.11.2013
(протокол засідання
РГ № 10)
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Узагальнення та Гончарук Ю.В.
надання
пропозицій
до
проекту Порядку
розв’язання
доменних спорів

5.

Розробка
Жарінова А.Г.
Регламенту
взаємодії Комісії
з
досудового
вирішення
доменних спорів
з
Унітарним
підприємством
«Центр
компетенції
українського
сегмента мережі
Інтернет»
Розробка
Гончарук Ю.В.
пропозицій щодо
змін до Статуту
ОП УМІЦ

ри
ан
т

Засідання
від
23.12.2013
(протокол засідання
РГ № 15)

Затвердити
версію Засідання від
«Положення про Комісію 29.11.2013 (протокол
з досудового вирішення засідання РГ № 13)
доменних
спорів»
(порядковий номер версії
1.2) та винести її на
розгляд
КР
(текст
остаточної
версії
викладено у Додатку 1 до
протоколу Засідання)

Затвердити
проект Засідання від
«Порядку
розв’язання 05.12.2013 (протокол
засідання РГ № 14)
доменних спорів»
(порядковий номер версії
1.2) та винести її на
розгляд
КР
(текст
остаточної
версії
викладено у Додатку 1 до
протоколу Засідання)
Виконується

нч
а

те

ль

4.

ко

О

Затвердити
проект
статуту
унітарного
підприємства
«Центр
компетенції українського
сегменту
мережі
Інтернет» та винести його
на розгляд КР (текст
остаточної
версії
викладено у Додатку 1 до
протоколу Засідання)

ва

3.

Розробка Статуту Жарінова А.Г.
Унітарного
підприємства
“Центр
компетенції
українського
сегменту мережі
Інтернет”
та
винесення
на
засідання
Координаційної
Ради ОП УМІЦ
Узагальнення та Гончарук Ю.В.
надання
пропозицій
до
проекту
Положення про
Комісію
з
досудового
вирішення
доменних спорів

ны
й

2.

6.

Виконується
(рішення КР ОП
УМІЦ № 16 від
17.10.2013 пункт 9.
Різне. Вирішили:
пункт 2. Робочій
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групі розпочати
роботу над новою
версією Статуту
ОП УМІЦ)

ри
ан
т

Таким чином:
1. П’ять доручень Координаційної Ради ОП УМІЦ виконані в повному
обсязі.

2. Одне доручення Координаційної Ради ОП УМІЦ, а саме «Розробка

пропозицій щодо змін до Статуту ОП УМІЦ», знаходиться у стадії виконання.
3. Також на виконанні знаходиться питання щодо розробки Регламенту

ва

взаємодії Комісії з досудового вирішення доменних спорів з Унітарним

підприємством «Центр компетенції українського сегмента мережі Інтернет».
Проект документу підготовлений, затвердження винесених на сьогоднішнє

ны
й

засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ документів надасть можливість
приступити до його розгляду на засіданнях РГ.

Кількість проведених засідань (протоколів) починаючи з 17.10.2013 – 8.
Кількість проведених зустрічей за фактом - 13

те

документів:

ль

Орієнтовна кількість наданих зауважень та пропозицій до проектів

Назва документу

нч
а

Статут Унітарного підприємства “Центр компетенції
українського сегменту мережі Інтернет

О

ко

Узагальнення та надання пропозицій до проекту
Положення про Комісію з досудового вирішення
доменних спорів
Узагальнення та надання пропозицій до проекту
Порядку розв’язання доменних спорів

Орієнтовна кількість
наданих зауважень та
пропозицій
Документ
розроблено
протягом засідань РГ
30

110

Тимчасові Правила реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР

3

Угода про акредитацію реєстратора

1

Дякую за увагу.
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Додаток 2
Таблиця розбіжностей

4.3.4. Виключний перелік причин, при яких не може
здійснюватися трансфер доменного імені:
...
3) існує запис у єдиному реєстрі досудових розслідувань
стосовно доменного імені;
…

4.3.4. Виключний перелік причин, при яких не може Враховано
здійснюватися трансфер доменного імені:
...
3) у реєстрі домену .УКР існує заборонний запис
«у стані спору», що встановлюється згідно з
інформацією Комісії з досудового вирішення
доменних спорів про розгляд спору стосовно
певного доменного імені;
…
5.5. У період пріоритетної реєстрації дозволяється Враховано
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, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9 цих Правил, які
реєструються виключно на 10 (десять) років.

4.3.4. Виключний перелік причин, при яких не може
здійснюватися трансфер доменного імені:
...
3) у реєстрі домену .УКР існує заборонний запис «у
стані спору», що встановлюється згідно з
інформацією Комісії з досудового вирішення
доменних спорів про розгляд спору стосовно певного
доменного імені;
…
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, 5.7.7,
5.7.8, 5.7.9 цих Правил, які реєструються виключно на
10 (десять) років.

О

ко

нч
а

те

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.

4.1.7.3. На третьому етапі впровадження реєстрацій
доменних імен в домені .УКР впродовж 2 (двох)
місяців після завершення попереднього етапу, що
визначено в підпункті 4.1.7.2 реєстрації доменних
імен здійснюватимуться на термін, не менше ніж 5
(п’ять) років.

ны
й

4.1.7.3. На третьому етапі впровадження реєстрацій
доменних імен в домені .УКР впродовж 2 (двох) місяців
після завершення першого етапу, що визначено в
підпункті 4.1.7.1 реєстрації доменних імен
здійснюватимуться на термін, не менше ніж 5 (п’ять)
років.

Враховано/не
враховано,
обґрунтування
4.1.7.3. На третьому етапі впровадження реєстрацій Враховано
доменних імен в домені .УКР впродовж 2 (двох)
місяців після завершення попереднього етапу, що
визначено в підпункті 4.1.7.2 реєстрації доменних
імен здійснюватимуться на термін, не менше ніж 5
(п’ять) років.

ва

Пропозиції

ль

Попередня редакція
(версія 4.0)

ри
ан
т

«ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР»

Остаточна
Редакція (вирішено на засіданні, версія 5.0)

Додаток 3

Пропозиції

4.1. Оплата послуг за цією Угодою
здійснюється на умовах, що визначені
у Положенні про акредитацію
Реєстраторів доменних імен в домені
.УКР, яке є невід’ємною частиною цієї
Угода, в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

ль
те
нч
а
ко
О

Остаточна
Редакція (вирішено на засіданні, версія 4.0)

4.1. Оплата послуг за цією Угодою здійснюється на умовах, що визначені
у Положенні про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені
.УКР, яке є невід’ємною частиною цієї Угоди, в сумі 2000 (дві тисячі)
гривень.

ны
й

4.1. В рамках даної Угоди Реєстратор не
здійснює ніяких оплат за які-небудь
послуги на користь Адміністратора.

Враховано/не
враховано,
обґрунтування
Враховано

ва

Попередня редакція
(версія 3.0)

ри
ан
т

Таблиця розбіжностей
«Угода про акредитацію Реєстратора»

