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Протокол 

засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів 

документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Український мережевий інформаційний центр» 

 

         14.11.2013р.       м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103                    № 11 

Головуючий: Котенок Григорій Михайлович, директор 

Департаменту координації загальнодержавних проектів з інформатизації 

НКРЗІ, керівник Робочої групи. 

Секретар Робочої групи: Курилюк Дмитро Володимирович. 

Присутні на засіданні: 

1. Гончарук Юрій Володимирович – директор об’єднання 

підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ).  

2. Жарінова Алла Георгіївна – помічник директора з юридичних 

питань фірми «Городисський та партнери». 

3. Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного 

комітету ОП УМІЦ. 

4. Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту 

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, керівник 

Робочої групи. 

5. Кривцов Ігор Олександрович – начальник відділу розвитку 

національного сегмента мережі Інтернет та впровадження Інтернет-

технологій Департаменту координації загальнодержавних проектів з 

інформатизації НКРЗІ, заступник керівника Робочої групи. 

6. Курилюк Дмитро Володимирович – головний спеціаліст відділу 

розвитку національного сегмента мережі Інтернет та впровадження 

Інтернет-технологій Департаменту координації загальнодержавних проектів 

з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої групи. 

7. Мороз Наталія Олександрівна – ТОВ «Сервіс онлайн». 



 
Протокол №11 від 14.11.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 2  

8. Окнов Віталій Анатолійович – начальник відділу розвитку 

інформаційного суспільства та індустрії ІКТ Держінформнауки.  

9. Разиграєва Наталя Олександрівна – провідний юрисконсульт 

патентно-юридичної фірми «АйПіКо». 

10. Лисенко Маргарита Олександрівна – провідний спеціаліст 

відділу нормативного забезпечення Департаменту правового забезпечення 

НКРЗІ. 

11. Хваткевич Андрій Євгенович – Директор ТОВ «НІК.Юей». 

Запрошені учасники: 

1. Сисоєнко Ірина Володимирівна – представник юридичної компанії 

«Бабич, Сисоєнко і Партнери».  

Головуючий Котенок Г.М. розпочав засідання Робочої групи (далі – 

РГ) та запропонував наступний порядок денний: 

1. Узагальнення та надання пропозицій до проекту Положення про 

Комісію з досудового вирішення доменних спорів. 

2. Узагальнення та надання пропозицій до проекту Порядку 

розв’язання доменних спорів. 

3. Обговорення пропозицій до проекту Статуту Унітарного 

підприємства ―Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет.  

4. Обговорення пропозицій щодо розробки Регламенту взаємодії 

Комісії з досудового вирішення доменних спорів з Унітарним 

підприємством «Центр компетенції українського сегмента мережі 

Інтернет». 

5. Різне. 

Пропозицій та доповнень до проекту порядку денного не надходило, 

порядок денний прийнятий одноголосно. 

 

1. Узагальнення та надання пропозицій до проекту Положення 

про Комісію з досудового вирішення доменних спорів. 

СЛУХАЛИ: 



 
Протокол №11 від 14.11.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 3  

 Інформацію Котенка Г.М. про те, що надані протягом проведення 

процедури громадського обговорення Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів пропозиції та зауваження викладені у таблиці 

наданої членам РГ до розгляду.  

В обговорені даного питання прийняли участь: 

Котенок Г.М., Жарінова А.Г., Мороз Н. О., Кривцов І.О., Хваткевич А. Є., 

Сисоєнко І. В., Лисенко М. О., Разиграєва Н. О., Окнов В. А.,  

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до проекту Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів згідно таблиці викладеної у Додатку 1 до 

даного протоколу. 

2. Доопрацювати питання, що потребують додаткового обговорення 

на наступних засіданнях РГ. 

 

2. Узагальнення та надання пропозицій до проекту Порядку 

розв’язання доменних спорів. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Котенка Г.М. про те, що надані протягом проведення 

процедури громадського обговорення Порядку розв’язання доменних спорів 

пропозиції та зауваження викладені у таблиці (Додаток 2), наданої членам 

РГ. 

В обговорені даного питання прийняли участь: 

Котенок Г.М., Жарінова А.Г., Мороз Н. О., Кривцов І.О., Хваткевич 

А. Є., Сисоєнко І. В., Лисенко М. О., Разиграєва Н. О., Окнов В. А. 

Виступаючи зійшлися у думці, що затверджені зміни до Положення 

про Комісію з досудового вирішення доменних спорів є суттєві, тому 

розгляд таблиці змін до Порядку розв’язання доменних спорів потребує 

додаткового опрацювання. 

ВИРІШИЛИ: 



 
Протокол №11 від 14.11.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 4  

1. Внести зміни до проекту Порядку розв’язання доменних спорів 

згідно таблиці викладеної у Додатку 2 до даного протоколу. 

2. Винести обговорення проекту Порядку розв’язання доменних 

спорів на окреме засідання РГ. 

 

3. Обговорення пропозицій до проекту Статуту Унітарного 

підприємства “Центр компетенції українського сегменту мережі 

Інтернет. 

СЛУХАЛИ 

Інформацію Лисенко М. О. про те що на її думку ОП «Український 

мережевий інформаційний центр» не може утворити Унітарне підприємство 

«Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет» так-як на 

даний момент у його Уставі такої компетенції не визначено. Створення 

такого Унітарного підприємства потребує внесення змін до Уставу ОП 

«УМІЦ».  

Інформацію Котенка Г.М. стосовного того, що Комісія з ДВС не може 

бути органом управління Унітарного підприємства. 

В обговорені даних питань прийняли участь: 

Котенок Г.М., 1.Гончарук Ю. В., Каргаполов Ю. В., Мороз Н. О., 

Сисоєнко І. В., Лисенко М. О., Разиграєва Н. О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти за основу запропоновану до розгляду редакцію      

Статуту Унітарного підприємства "Центр компетенції 

українського сегменту мережі Інтернет". 

2. Доопрацювати на наступних засіданнях РГ питання компетенції 

щодо створення Унітарного підприємства ОП «УМІЦ», 

компетенції щодо затвердження такого уставу та питання щодо 

органу управління "Центром компетенції українського сегменту 

мережі Інтернет". 
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4. Обговорення пропозицій щодо розробки Регламенту 

взаємодії Комісії з досудового вирішення доменних спорів з Унітарним 

підприємством «Центр компетенції українського сегмента мережі 

Інтернет». 

В обговорені даних питань прийняли участь: 

 Котенок Г.М., Гончарук Ю. В., Разиграєва Н. О., Жарінова А.Г. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Жаріновій А.Г.  та Разиграєвій Н. О. розробити проект 

Регламенту взаємодії Комісії з досудового вирішення доменних спорів з 

Унітарним підприємством «Центр компетенції українського сегмента 

мережі Інтернет». 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ 

Інформацію Гончарука Ю.В. про те що станом на 15.11.2013 було 

акредитовано 9 Реєстраторів та вже розпочато роботу з реєстрації доменних 

імен у домені .УКР. Проте виникли труднощі, вирішення яких потребує 

внесення змін до документів «Угоду про акредитацію Реєстратора» та 

«Правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР» . 

Пропозицію Гончарука Ю.В. щодо винесення пропозиції про 

подовження терміну приорітетної реєстрації на 1 місяць на наступне 

засідання КР. 

В обговорені даних питання прийняли участь: 

Котенок Г.М., Мороз Н. О., Сисоєнко І. В., Гончарук Ю.В., 

Хваткевич А. Є. 

ВИРІШИЛИ 

1. Розглянути на наступному засіданні РГ конкретну пропозицію 

щодо змін до Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені  .УКР та Угода про акредитацію Реєстратора у 

відповідності до Додатку 3 до Протоколу. 
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2. Розглянути на наступному засідання РГ пропозицію про 

подовження терміну приорітетної реєстрацію на 1 місяць. 

 

Підписи: 

Керівник Робочої групи ______________  Г.Котенок 

  

Секретар Робочої групи _______________  Д.Курилюк 
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Додаток 1 
Таблиця пропозицій 

«Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів 

» 

 

 

Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів 

(17102013_Pologenya_pro_komisiu_z_DVS_

1-0) 

 

Пропозиції  Враховано

/не 

враховано, 

обґрунтув

ання 

Остаточна  

Редакція (вирішено на 

засіданні) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Координаційної Ради  
Об’єднання підприємств "Український  

мережевий інформаційний центр" 
від "___" _____________ 2013 року, 

протокол №_________ 
 
Голова Координаційної Ради 

 
 

_____________________ П.П.Яцук 
 
"___" ________________ 2013 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Координаційної Ради  
Об’єднання підприємств "Український 

мережевий інформаційний центр" 
від "___" _____________ 2013 року, 

протокол №_________ 
 
Голова Координаційної Ради 

 
 

_____________________ П.П.Яцук 
 
"___" ________________ 2013 року 

 

затвердити ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Координаційної Ради  
Об’єднання підприємств 

"Український мережевий 
інформаційний центр" 

від "___" _____________ 2013 
року, 
протокол №_________ 

 
Голова Координаційної Ради 

 
 

_____________________ 

П.П.Яцук 
 

"___" ________________ 2013 
року 

1.1. Це Положення розроблене 
відповідно до Концепції впровадження та 

розвитку домену .УКР, схваленої рішенням 
Координаційної ради Об’єднання 

1.1. Це Положення розроблене 
відповідно до Концепції впровадження та 

розвитку домену .УКР, схваленої рішенням 
Координаційної ради Об’єднання 

затвердити 1.1. Це Положення розроблене 
відповідно до Концепції 

впровадження та розвитку 
домену .УКР, схваленої 
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підприємств "Український мережевий 
інформаційний центр" (далі – 
Координаційної ради) від 16.08.2013 

(протокол №____), Тимчасових Правил 
реєстрації та користування доменними 

іменами органами державної влади в домені 
.УКР (в межах першого етапу пріоритетної 
реєстрації в домені .УКР) (далі – Правила 

реєстрації та користування доменними 

іменами), схвалених рішенням 

Координаційної ради від ___.___.2013 
(протокол №____), рішення Координаційної 
ради від ___.___.2013 (протокол №____), з 

дотриманням положень документів ІCANN 
(RFC#1591, ІCP-1), з урахуванням 

рекомендацій і вимог GAC ІCANN, CENTR, 
WІPO, а також міжнародного досвіду 
найкращих світових практик з питань 

адміністрування доменів верхнього рівня. 
 

підприємств "Український мережевий 
інформаційний центр" (далі – 
Координаційна рада) від 16.08.2013 

(протокол №____), Тимчасових Правил 
реєстрації та користування доменними 

іменами органами державної влади в домені 
.УКР (далі – Правила реєстрації та 

користування доменними іменами), 

схвалених рішенням Координаційної ради 
від ___.___.2013 (протокол №____), рішення 

Координаційної ради від ___.___.2013 
(протокол №____), з дотриманням положень 
документів ІCANN (RFC#1591, ІCP-1), з 

урахуванням рекомендацій і вимог 
GAC ІCANN, CENTR, WІPO, а також 

міжнародного досвіду найкращих світових 
практик з питань адміністрування доменів 
верхнього рівня. 

 

рішенням Координаційної ради 
Об’єднання підприємств 
"Український мережевий 

інформаційний центр" (далі – 
Координаційна рада) від 

16.08.2013 (протокол №____), 
Тимчасових Правил реєстрації 
та користування доменними 

іменами органами державної 
влади в домені .УКР (далі – 

Правила реєстрації та 

користування доменними 

іменами), схвалених рішенням 

Координаційної ради від 
___.___.2013 (протокол №____), 

рішення Координаційної ради 
від ___.___.2013 (протокол 
№____), з дотриманням 

положень документів ІCANN 
(RFC#1591, ІCP-1), з 

урахуванням рекомендацій і 
вимог GAC ІCANN, CENTR, 
WІPO, а також міжнародного 

досвіду найкращих світових 
практик з питань 
адміністрування доменів 

верхнього рівня. 

1.3. У цьому Положенні 
використовуються терміни та їх визначення 

у значеннях, встановлених Законом України 
"Про телекомунікації", Тимчасовими 

Правилами реєстрації та користування 

1.3. У цьому Положенні 
використовуються терміни та їх визначення 

у значеннях, встановлених Законом України 
"Про телекомунікації", Тимчасовими 

Правилами реєстрації та користування 

затвердити 
 

 
доповнти 

визначення

Реєстр рішень Комісії – 
електронний реєстр, розміщений 

на веб-сайті Комісії, що містить 
рішення Комісії, прийняті нею 

за результатами досудового 



 
Протокол №11 від 14.11.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 9  

доменними іменами, а також наступні 
терміни та їх визначення: 

……………….. 

Реєстр рішень Комісії з досудового 
вирішення доменних спорів (Реєстр рішень 

Комісії ) – електронний реєстр, розміщений 
на веб-сайті Комісії, що містить рішення 
Комісії, прийняті нею за результатами 

досудового вирішення доменних спорів; 
 

доменними іменами, а також наступні 
терміни та їх визначення: 

……………….. 

Реєстр рішень Комісії – електронний 
реєстр, розміщений на веб-сайті Комісії, що 

містить рішення Комісії, прийняті нею за 
результатами досудового вирішення 
доменних спорів; 

 

м ЗАПИТ 
(УМІЦ, 
винести на 

РГ 12) 

вирішення доменних спорів; 
 

2.1. Комісія забезпечує досудове 

вирішення доменних спорів, для чого: 
1) організовує прийом заяв щодо 

досудового вирішення доменних спорів та 

інших документів, розглядає висновки та 
приймає рішення про їх затвердження (не 

затвердження) відповідно до Порядку 
розв’язання доменних спорів; 

 

2.1. Комісія забезпечує досудове 

вирішення доменних спорів, для чого: 
1) організовує прийом заяв щодо 

досудового вирішення доменних спорів та 

інших документів, розглядає висновки та 
приймає рішення про їх затвердження 

відповідно до Порядку розв’язання 
доменних спорів; 

 

затвердити  

 

2.1. Комісія забезпечує 

досудове вирішення доменних 
спорів, для чого: 

1) організовує прийом заяв 

щодо досудового вирішення 
доменних спорів та інших 

документів, розглядає висновки 
та приймає рішення про їх 
затвердження відповідно до 

Порядку розв’язання доменних 
спорів; 

 

2) організовує направлення сторонам та 
заінтересованим Реєстраторам рішень про 
затвердження висновків відповідно до 

Порядку розв’язання доменних спорів; 
 

2) організовує направлення сторонам та 
відповідним Реєстраторам рішень та 

повідомлень відповідно до Порядку 

розв’язання доменних спорів; 
 

затвердити 2) організовує направлення 
сторонам та відповідним 
Реєстраторам рішень та 

повідомлень згідно із Порядком  
розв’язання доменних спорів; 

 

4) затверджує: 
Регламент роботи Центру; 
 

4) затверджує: 
Регламент взаємодії  Комісії з 

досудового вирішення доменних спорів з 

Унітарним підприємством "Центр 

затвердити  4) затверджує: 
Регламент взаємодії  

Комісії з досудового вирішення 

доменних спорів з Унітарним 
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компетенції українського сегменту мережі 

Інтернет" щодо досудового вирішення 

доменних спорів; 

 

підприємством "Центр 
компетенції українського 
сегменту мережі Інтернет" щодо 

досудового вирішення доменних 
спорів; 

 

3.1. Комісія складається з членів 
Комісії (комісарів) в кількості не менше 7 
(семи) осіб за їх згодою. Склад Комісії та 

зміни до нього затверджуються рішенням 
Координаційної ради. 

 

3.1. Комісія складається з членів 
Комісії (комісарів) в кількості не менше 
семи осіб за їх згодою, з числа яких 

призначається голова та один його 

заступник. 

Склад Комісії та зміни до нього 
затверджуються рішенням Координаційної 
ради. 

 

затвердити 3.1. Комісія складається з 
членів Комісії (комісарів) в 
кількості семи осіб за їх згодою, 

з числа яких призначається 

голова та один його заступник. 

Склад Комісії та зміни до 
нього затверджуються рішенням 
Координаційної ради. 

 

3.2. Член Комісії (комісар) повинен 
бути громадянином України, який:  

 

3.2. Член Комісії (комісар) повинен 
бути громадянином України, який:  

 
 

затвердити  3.2. Член Комісії (комісар) 
повинен бути громадянином 

України, який:  
 

2) має повну  вищу  освіту (зокрема, 

юридичну  та  в сфері охорони 
інтелектуальної власності); 

 

2) має повну вищу освіту (зокрема, 

юридичну та/або  в сфері охорони прав 
інтелектуальної власності); 

 

затвердити  

 

2) має повну вищу освіту 

(зокрема, юридичну та/або  в 
сфері охорони прав 
інтелектуальної власності); 

 

4) має не  менш як п’ятирічний досвід 
практичної роботи: 

………….. 
у сфері охорони інтелектуальної 

власності (зокрема, експертом з питань, 

пов’язаних з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності); 

 

4) має не  менш як п’ятирічний досвід 
практичної роботи: 

………… 
у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності (зокрема, експертом з питань, 

пов’язаних з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності); 

 

затвердити 4) має не  менш як 
п’ятирічний досвід практичної 

роботи; 
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5) повинен знати: законодавство у 
сфері охорони інтелектуальної власності; 
нормативні документи, що регулюють 

питання досудового вирішення доменних 
спорів; засоби зв’язку, обчислювальну та 

організаційну техніку; основи професійної 
етики. 

 

5) повинен знати: законодавство у 
сфері охорони прав інтелектуальної 
власності; нормативні документи, що 

регулюють питання досудового вирішення 
доменних спорів; засоби зв’язку, 

обчислювальну та організаційну техніку; 
основи професійної етики; 

 

 
Доопрацюв
ати  

 

 

3.3. Член  Комісії (комісар) 

призначається Координаційною радою на 
строк 3 роки за мотивованим поданням 

голови Координаційної ради.  
 

3.3. Член  Комісії (комісар) 

призначається Координаційною радою 
строком на 3 роки за мотивованим 

поданням голови Координаційної ради.  
 

затвердити 3.3. Член  Комісії 

призначається Координаційною 
радою строком на 3 роки за 

поданням голови 
Координаційної ради.  
 

3.4. Комісія складається з членів  

Комісії (комісарів). Комісію очолює її 
голова, який має одного заступника. 

 

3.4. Повноваження члена Комісії 

(комісара) припиняються: 

1) за заявою члена Комісії (комісара); 

2) за рішенням Координаційної ради, 

прийнятим на підставі мотивованого 

подання Адміністратора домену .УКР. 

 

затвердити 3.4. Повноваження члена 

Комісії припиняються: 

1) за власною заявою 

члена Комісії ; 

2) за рішенням 

Координаційної ради, 

прийнятим на підставі 

розгляду мотивованого 

звернення. 

3) Завідповідним  рішенням суду 

3.5. Голова Комісії: 
………….. 

приймає рішення про скликання 
колегій Комісії та головує на їх засіданнях; 

приймає рішення про скликання 
пленумів Комісії та головує на їх засіданнях; 

…………. 

3.5. Голова Комісії: 
………… 

приймає рішення про скликання 

засідань Комісії та головує на їх 

засіданнях; 

…………. 
 

Доопрацюв
ати  

 

3.5. Голова Комісії: 
………… 

приймає рішення про 

скликання засідань Комісії та 

головує на їх засіданнях; 

забезпечує дотримання  

виконання документів, що 

пов’язані з забезпеченням 
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діяльності комісії  

4.1. Організаційною формою роботи 
Комісії є засідання пленуму та колегій 
Комісії. Під час засідань колегій та пленуму 

Комісії ведеться протокол, який 
підписується всіма присутніми членами 

Комісії. 
 

4.1. Організаційною формою роботи 
Комісії є засідання Комісії. Під час засідань 
Комісії ведеться протокол, який 

підписується всіма присутніми членами 
Комісії. 

 

затвердити 4.1. Організаційною 
формою роботи Комісії є 
засідання Комісії. Під час 

засідань Комісії ведеться 
протокол, який підписується 

всіма присутніми членами 
Комісії. 
 

4.2. Засідання пленумів Комісії 

скликаються за рішенням голови Комісії для 
вирішення питань з удосконалення 

нормативно-правового та методологічного 
забезпечення процедури досудового 
вирішення доменних спорів, удосконалення 

діяльності Комісії, Центру. 
4.3. Засідання Комісії вважається 

правомочним у разі якщо на ньому присутні 
не менше 4 членів  Комісії (комісарів). 
Комісія приймає рішення колегіально. 

 

виключено 

4.2. Засідання Комісії вважається 
правомочним у разі якщо на ньому присутні 

не менше 4 членів  Комісії (комісарів). 
Комісія приймає рішення колегіально. 
 

затвердити 4.2. Засідання Комісії 

вважається правомочним у разі 
якщо на ньому присутні не 

менше 4 членів  Комісії 
(комісарів). Комісія приймає 
рішення колегіально. 

 

4.4. Засідання колегій Комісії 
проводяться по мірі необхідності, але не 

рідше ніж один раз на тиждень для розгляду 
та затвердження висновків відповідно до 
Порядку розв’язання доменних спорів. 

 

4.3. Засідання Комісії проводяться по 
мірі необхідності, але не рідше ніж один раз 

на тиждень для розгляду та затвердження 
висновків відповідно до Порядку 
розв’язання доменних спорів. 

 

затвердити 4.3. Засідання Комісії 
проводяться по мірі 

необхідності, але не рідше ніж 
один раз на тиждень для 
розгляду та затвердження 

висновків відповідно до 
Порядку розв’язання доменних 

спорів. 
 

4.5. Висновки, затверджені Комісією, 

які набрали чинності, є обов’язковими для 

4.4. Висновки, затверджені Комісією, 

які набрали чинності, є обов’язковими для 

 затвердити 4.4. Висновки, затверджені 

Комісією, які набрали чинності, 
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всіх суб’єктів відносин з адміністрування, 
реєстрації і користування доменними 
іменами в домені .УКР. 

 

всіх суб’єктів відносин з адміністрування, 
реєстрації і користування доменними 
іменами в домені .УКР. 

 

є обов’язковими для всіх 
суб’єктів відносин з 
адміністрування, реєстрації і 

користування доменними 
іменами в домені .УКР. 
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Додаток 2 
 

Порядок розв’язання доменних спорів 
 

Порядок розв’язання доменних спорів 

(17102013_Poryadok sporov_1-0) 

 

Пропозиції  Враховано

/не 

враховано, 

обґрунтув

ання 

Остаточна  

Редакція (вирішено на 

засіданні) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Координаційної Ради  
Об’єднання підприємств "Український 
мережевий інформаційний центр" 

від "___" _____________ 2013 року, 
протокол №_________ 

 
Голова Координаційної Ради 

 

 
_____________________ П.П.Яцук 

 
"___" ________________ 2013 року 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Координаційної Ради  
Об’єднання підприємств "Український 
мережевий інформаційний центр" 

від "___" _____________ 2013 року, 
протокол №_________ 

 
Голова Координаційної Ради 

 

 
_____________________ П.П.Яцук 

 
"___" ________________ 2013 року 

( Разиграєва Н. О.) 
 

затвердити ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Координаційної Ради  
Об’єднання підприємств 
"Український мережевий 

інформаційний центр" 
від "___" _____________ 2013 

року, 
протокол №_________ 
 

Голова Координаційної Ради 
 

 
_____________________ 
П.П.Яцук 

 
"___" ________________ 2013 

року 
 

1. Загальні положення 1. Загальні положення   
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1.1. Цей Порядок розроблений 
відповідно до Концепції впровадження та 
розвитку домену .УКР, схваленої рішенням 

Координаційної ради Об’єднання 
підприємств "Український мережевий 

інформаційний центр" (далі – 
Координаційної ради) від 16.08.2013 
(протокол №____), Тимчасових Правил 

реєстрації та користування доменними 
іменами органами державної влади в домені 

.УКР (в межах першого етапу пріоритетної 
реєстрації в домені .УКР) (далі – Тимчасові 

Правила реєстрації та користування 

доменними іменами), схвалених рішенням 
Координаційної ради від ___.___.2013 

(протокол №____), рішення Координаційної 
ради від ___.___.2013 (протокол №____), а 
також українського та міжнародного досвіду 

вирішення доменних спорів, визначає 
процедуру та строки вирішення доменних 

спорів. 
 

1.1. Цей Порядок розроблений 
відповідно до Концепції впровадження та 
розвитку домену .УКР, схваленої рішенням 

Координаційної ради Об’єднання 
підприємств "Український мережевий 

інформаційний центр" (далі – 
Координаційна рада) від 16.08.2013 
(протокол №____), Тимчасових Правил 

реєстрації та користування доменними 
іменами органами державної влади в домені 

.УКР (в межах першого етапу пріоритетної 
реєстрації в домені .УКР) (далі – Тимчасові 

Правила реєстрації та користування 

доменними іменами), схвалених рішенням 
Координаційної ради від ___.___.2013 

(протокол №____), рішення Координаційної 
ради від ___.___.2013 (протокол №____), а 
також українського та міжнародного досвіду 

вирішення доменних спорів, визначає 
процедуру та строки вирішення доменних 

спорів. 
( Разиграєва Н. О.) 
 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно 
до Концепції впровадження та розвитку 

домену .УКР, схваленої рішенням 
Координаційної ради Об’єднання 
підприємств "Український мережевий 

інформаційний центр" (далі – 
Координаційна рада) від 16.08.2013 

(протокол №13), Тимчасових Правил 

затвердити 1.1. Цей Порядок розроблений 
відповідно до Концепції 
впровадження та розвитку 

домену .УКР, схваленої 
рішенням Координаційної ради 

Об’єднання підприємств 
"Український мережевий 
інформаційний центр" (далі – 

Координаційна рада) від 
16.08.2013 (протокол №13), 

Тимчасових Правил реєстрації 
та користування доменними 
іменами в домені .УКР  (далі – 

Правила домену .УКР ), 
схвалених рішенням 

Координаційної ради від 
23.09.2013 (протокол №15), а 
також українського та 

міжнародного досвіду 
вирішення доменних спорів, 

визначає процедуру та строки 
вирішення доменних спорів. 
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реєстрації та користування доменними 
іменами в домені .УКР  (далі – Правила 
домену .УКР ), схвалених рішенням 

Координаційної ради від 23.09.2013 
(протокол №15), а також українського та 

міжнародного досвіду вирішення 
доменних спорів, визначає процедуру та 
строки вирішення доменних спорів. 

(НКРЗІ) 
 

1.2. У цьому Порядку 

використовуються терміни та їх визначення 
у значеннях, встановлених Законом України 
"Про телекомунікації", Тимчасовими 

Правилами реєстрації та користування 
доменними іменами, а також наступні 

терміни та їх визначення: 
автоматизована система діловодства по 

досудовому вирішенню доменних спорів 

(АСД) – автоматизована система 
діловодства, за допомогою якої Центром 

забезпечується обмін повідомленнями та 
необхідною інформацією в електронній 
формі відповідно до цього Порядку; 

 

 

 

1.2. У цьому Порядку 

використовуються терміни та їх визначення 
у значеннях, встановлених Законом України 
"Про телекомунікації", Тимчасовими 

Правилами реєстрації та користування 
доменними іменами, а також наступні 

терміни та їх визначення: 
автоматизована система 

документообігу (АСД) – автоматизована 

система документообігу, за допомогою якої 
Центром забезпечується обмін 

повідомленнями та необхідною інформацією 
в електронній формі відповідно до цього 
Порядку; 

 
 ( Разиграєва Н. О.) 

 
1.2. У цьому Порядку 

використовуються терміни та їх визначення 

у значеннях, встановлених Законом України 
"Про телекомунікації", Правилами - домену 

.УКР, а також наступні: 

затвердити 1.2. У цьому Порядку 

використовуються терміни та їх 
визначення у значеннях, 
встановлених Законом України 

"Про телекомунікації", 
Правилами - домену .УКР, а 

також наступні: 
автоматизована система 

(АС) – автоматизована система, 

за допомогою якої - 
забезпечується документування, 

обмін повідомленнями та 
необхідною інформацією в 
електронній формі відповідно до 

цього Порядку у процесі 
розгляду доменних спорів; 
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автоматизована система (АС) – 
автоматизована система, за допомогою якої - 
забезпечується документування, обмін 

повідомленнями та необхідною інформацією 
в електронній формі відповідно до цього 

Порядку у процесі розгляду доменних 
спорів; 

(НКРЗІ) 

арбітр Центру – фізична особа, 

резидент України, призначена Комісією до 
складу арбітрів Центру; 

 

арбітр – фізична особа, резидент 

України, призначена Комісією. 
 

(НКРЗІ) 

затвердити арбітр – фізична особа, резидент 

України, призначена Комісією 

висновок за результатами досудового 
вирішення доменного спору (висновок) – 
висновок, підготовлений арбітром 

(арбітрами) Центру за результатами 
досудового вирішення ним (ними) 

доменного спору, що підлягає затвердженню 
Комісією відповідно до цього Порядку; 

 

висновок за результатами досудового 
вирішення доменного спору (висновок) –  
електронний документ встановленої форми, 

підготовлений арбітром (арбітрами) за 
результатами розгляду заяви та пов’язаних 

матеріалів справи  доменного спору, що 
підлягає затвердженню Комісією відповідно 
до цього Порядку; 

(НКРЗІ) 

затвердити висновок - висновок 
підготовлений арбітром 
(арбітрами) за результатами 

досудового  розгляду доменного 
спору; 

 

доменний спір – будь-який спір, який 
виникає в процесі реєстрації, 

адміністрування, технічного супроводу та 
використання доменних імен; 

 

доменний спір – будь-який спір, який 
виникає в процесі реєстрації, 

адміністрування, технічного супроводу та 
використання доменних імен, що не може 
бути усунутий у процесі переговорів або 

листування; 
(НКРЗІ) 

затвердити доменний спір – будь-який спір, 
який виникає в процесі 

реєстрації, адміністрування, 
технічного супроводу та 
використання доменних імен; 

заява щодо досудового вирішення 

доменного спору (заява) – заява, подана 
заявником в Комісію з метою досудового 

вирішення доменного спору; 

заява –  документ встановленої форми, 

поданий заявником в Комісію з метою 
досудового вирішення доменного спору; 

(НКРЗІ) 

затвердити заява – заява, подана 

заявником до Комісії з метою 
досудового вирішення доменних 

спорів; 
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заявник – особа, яка подала заяву; заявник – особа, яка подала заяву до 
Комісії щодо досудового вирішення 
доменного спору 

(НКРЗІ) 

затвердити заявник – особа, яка подала 
заяву; 

Координаційна рада – вищий статутний 
колегіальний орган управління 

Адміністратором домену .УКР; 

Координаційна Рада – вищий статутний 
колегіальний орган управління 

Адміністратором домену .УКР, який 
утворюється з представників органів 
державної влади (за посадою), 

уповноважених представників 
всеукраїнських громадських організацій 

(об’єднань) у сфері ІКТ, асоціацій 
операторів/провайдерів Інтернет та 
телекомунікацій; 

(НКРЗІ) 

затвердити видалити 

Комісія з досудового вирішення 
доменних спорів (Комісія) – орган, що 

створюється Координаційною радою за 
пропозицією Адміністратора домену .УКР з 

метою вирішення різноманітних спорів, що 
виникають в процесі реєстрації, 
адміністрування, технічного супроводу та 

використання доменних імен; 
 

Комісія з досудового вирішення 
доменних спорів (Комісія) – орган, що 

створюється Координаційною радою за 
пропозицією Адміністратора домену .УКР з 

метою досудового вирішення доменних 

спорів; 
( Разиграєва Н. О.) 

 
 
В Правилах є визначення або 

повторюємось повністю, або не взагалі не 
вносимо. 

(НКРЗІ) 

затвердити видалити 

недобросовісне захоплення доменного 
імені – використання  цього Порядку для 

недобросовісної спроби скасування 

недобросовісне захоплення доменного 
імені (кіберсквотинг) – використання  цього 

Порядку для недобросовісної спроби 

затвердити видалити 
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реєстрації доменного імені або передачі 
доменного імені від добросовісного 
Реєстранта заявнику; 

 

скасування реєстрації доменного імені або 
переделегування доменного імені від 
добросовісного Реєстранта заявнику; 

( Разиграєва Н. О.) 
 

 
Киберскво ттинг (англ. cybersquatting) 

— регистрация доменных имѐн, содержащих 

торговую марку, принадлежащую другому 
лицу с целью их дальнейшей перепродажи 

или недобросовестного использования 
(НКРЗІ) 

доповнено оспорюване доменне ім’я – доменне 

ім’я щодо якого ініційоване досудове 

вирішення доменного спору; 

( Разиграєва Н. О.) 

 

 

Не 
затверджен

о 

 

 
Реєстр рішень Комісії з досудового 

вирішення доменних спорів (Реєстр рішень 
Комісії) – електронний реєстр, розміщений 

на веб-сайті Комісії, що містить рішення 
Комісії, прийняті нею за результатами 
досудового вирішення доменних спорів; 

Реєстр рішень Комісії – електронний 
реєстр, розміщений на веб-сайті Комісії, що 

містить рішення Комісії, прийняті нею за 
результатами досудового вирішення 

доменних спорів; 
( Разиграєва Н. О.) 

 

затвердити Реєстр рішень Комісії – 
електронний реєстр, розміщений 

на веб-сайті Комісії, що містить 
рішення Комісії, прийняті нею 

за результатами досудового 
вирішення доменних спорів; 
 

 член Комісії (комісар) – фізична особа, 

резидент України,  призначена 
Координаційною радою до складу Комісії, 

згідно до Положення …. 
(НКРЗІ) 

Не 

затверджен
о 

 

1.3. Діловодство по досудовому 

вирішенню доменних спорів здійснюється 

1.3. Діловодство щодо досудового 

вирішення доменних спорів здійснюється 

затвердити 1.3. Діловодство по досудовому 

вирішенню доменних спорів 
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Центром в електронному вигляді.  
 

Центром в електронній формі.  
( Разиграєва Н. О.) 

 

1.3. Діловодство щодо досудового 
вирішення доменних спорів здійснюється 

Центром в електронній формі на базі 
автоматизованої системи документообігу 
(АСД). 

(НКРЗІ) 

здійснюється Центром. 

1.4. Діловодство по досудовому 
вирішенню доменних спорів здійснюється на 

українській мові. 
 

1.. Діловодство щодо досудового 

вирішення доменних спорів здійснюється 

українською мовою з використанням АС. 
( Разиграєва Н. О.) 

 

затвердити видалити 

2. Доменні спори, що підлягають 

досудовому вирішенню 

 

2. Доменні спори, що підлягають 

досудовому вирішенню 

 

  

2.1. Досудове вирішення доменних 

спорів здійснюється за процедурою, 
передбаченою цим Порядком у разі якщо: 

 
1) доменне ім’я щодо якого виник спір 

відтворює або імітує торговельну марку 

(знак для товарів і послуг), комерційне 
(фірмове) найменування, географічне 
зазначення, ім’я відомої в Україні особи, на 

яке заявник має права; та 
2) у відповідача немає прав або 

законних інтересів стосовно доменного імені 
щодо якого виник спір; та  

3) доменне ім’я щодо якого виник спір 

було зареєстровано та використовується 

2.1. Досудове вирішення доменних 

спорів здійснюється за процедурою, 
передбаченою цим Порядком у разі 

заявлення що: 

1) оспорюване доменне ім’я відтворює 
або імітує словесну частину торговельної 

марки (знака для товарів і послуг), 
комерційне (фірмове) найменування, 
географічне зазначення, ім’я відомої в 

Україні особи, раніше зареєстроване 

доменне ім’я, на яке заявник має права та 

2) у відповідача немає прав або 
законних інтересів щодо оспорюваного 

доменного імені та  

3) оспорюване доменне ім’я було 

затвердити 2.1. Досудове вирішення 

доменних спорів здійснюється за 
процедурою, передбаченою цим 

Порядком у разі: 
 
1) доменне ім’я стосовно 

якого виник спір відтворює або 
імітує торговельну марку (знак 
для товарів і послуг), 

комерційне (фірмове) 
найменування, географічне 

зазначення, ім’я відомої в 
Україні особи, на яке заявник 
має права; 

2) у відповідача немає прав 
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недобросовісно. 
Під час досудового вирішення 

доменного спору заявник зобов’язаний 

доказати наявність кожної з трьох підстав, 
визначених в цьому пункті. 

 
 
 

 
 

 

зареєстровано та використовується 
недобросовісно. 

Під час досудового вирішення 

доменного спору заявник зобов’язаний 
доказати наявність кожної з трьох підстав, 

визначених цим пунктом. 
 ( Разиграєва Н. О.) 
 

Що означає «зареєстровано та 
використовується недобросовісно» 

 
Під час досудового вирішення 

доменного спору заявник зобов’язаний 

доказати наявність кожної з трьох підстав, 
визначених в цьому пункті. 

 
(НКРЗІ) 

або законних інтересів стосовно 
цього доменного імені;  

3) доменне ім’я стосовно 

якого виник спір було 
зареєстровано та 

використовується 
недобросовісно. 

Під час досудового 

вирішення доменного спору 
заявник зобов’язаний доказати 

наявність будь якої з підстав, 
визначених цим пунктом. 
 

2.1.1. Доменне ім’я вважається 

таким, що відтворює або імітує 

торговельну марку (знак для товарів і 

послуг), комерційне (фірмове) 

найменування, географічне зазначення, 

ім’я відомої в Україні особи, на яке 

заявник має права, якщо таке доменне 

ім’я: 

 

 

2.1.1. Доменне ім’я вважається 

таким, що відтворює або імітує словесну 

частину торговельної марки (знака для 

товарів і послуг), комерційне (фірмове) 

найменування, географічне зазначення, 

ім’я відомої в Україні особи, раніше 

зареєстроване доменне ім’я, на яке 

заявник має права, якщо доменне ім’я: 
 ( Разиграєва Н. О.) 

 

  

1) є ідентичним з торговельною 
маркою (знаком для товарів і послуг), 
комерційним (фірмовим) найменуванням, 

географічним зазначенням, які раніше 
набули репутацію та відомість в Україні 

1) є ідентичним (співпадає повністю 

в усіх елементах) зі словесною частиною 
торговельної марки (знака для товарів і 

послуг), комерційним (фірмовим) 

найменуванням, географічним 
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відносно заявника, якщо доменне ім’я  
відтворює будь-який з цих об’єктів повністю 
у всіх елементах; або 

 

зазначенням, які раніше набули 

репутацію та відомість в Україні відносно 

заявника; або 

( Разиграєва Н. О.) 

2) є тотожнім або схожим настільки, 
що його можна сплутати із торговельною 

маркою (знаком для товарів і послуг), 
комерційним (фірмовим) найменуванням, 
географічним зазначенням, які раніше 

набули репутацію та відомість в Україні 
відносно заявника; або 

 

2) є схожим до ступеня змішування зі 

словесною частиною торговельної марки 

(знака для товарів і послуг), комерційним 
(фірмовим) найменуванням, географічним 
зазначенням, раніше зареєстрованим 

доменним ім’ям, які раніше набули 
репутацію та відомість в Україні відносно 

заявника; або 
( Разиграєва Н. О.) 

  

3) є комерційним (фірмовим) 
найменуванням заявника; або 

 

Видалити 
( Разиграєва Н. О.) 

  

4) є ім’ям знаної в світі особи, чиї 
заслуги визнані людством, і чиє ім’я або 

прізвище викликає єдино можливу асоціацію 
з діяльністю такої особи в певній галузі; або 

3) є ідентичним або схожим до 

ступеня змішування з ім’ям відомої в світі 

особи, чиї заслуги визнані людством, і чиє 
ім’я або прізвище викликає єдино можливу 

асоціацію з діяльністю такої особи в певній 
галузі; або 

( Разиграєва Н. О.) 

  

5) є ім’ям відомого діяча культури 

(науки, освіти, мистецтва, літератури тощо), 
релігійного діяча, політика, економіста, 

спортсмена, інформація про якого включена 
до енциклопедій, довідників, словників, 
каталогів, а також широко розповсюджена в 

засобах масової інформації 
 

4) є ідентичним або схожим до 

ступеня змішування з  ім’ям відомого діяча 
культури (науки, освіти, мистецтва, 

літератури тощо), релігійного діяча, 
політика, економіста, спортсмена, 
інформація про якого включена до 

енциклопедій, довідників, словників, 
каталогів, а також широко розповсюджена в 

засобах масової інформації. 
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( Разиграєва Н. О.) 

2.1.2. Доказами наявності прав та 

законних інтересів стосовно доменного 

імені щодо якого виник спір є, зокрема: 

1) використання доменного імені або 
демонстрація підготовки до використання 

доменного імені або ідентичного йому імені, 
для добросовісної пропозиції товарів, робіт 
або послуг, до моменту отримання будь-

якого повідомлення про наявність 
доменного спору; або 

…. 
3) відповідач використовує доменне 

ім’я в законних та добросовісних намірах без 

мети отримання комерційної вигоди, 
переманювання споживачів та введення їх в 

оману або дискредитації торговельної марки 
(знака для товарів і послуг), комерційного 
(фірмового) найменування, географічного 

зазначення, імені відомої в Україні особи, 
щодо яких подано заяву. 

 

2.1.2. Доказами наявності прав та 

законних інтересів щодо доменного імені 

є, зокрема: 

1) використання доменного імені для 
добросовісної пропозиції товарів, робіт або 

послуг до моменту отримання будь-якого 
повідомлення про наявність доменного 
спору; або 

 
 

….. 
3) відповідач використовує доменне 

ім’я в законних та добросовісних намірах без 

мети отримання комерційної вигоди 
шляхом переманювання споживачів та 

введення їх в оману або дискредитацією 

торговельної марки (знака для товарів і 
послуг), комерційного (фірмового) 

найменування, географічного зазначення, 
імені відомої в Україні особи, схожого до 

ступеня змішування раніше 

зареєстрованого доменного імені, щодо 
яких подано заяву. 

( Разиграєва Н. О.) 
 

  

2.1.3. Доказами недобросовісної 

реєстрації та використання доменного 

імені є обставини, що підтверджують, 

зокрема, наступне: 

відповідач зареєстрував або придбав 
доменне ім’я головним чином з метою 

2.1.3. Доказами недобросовісної 

реєстрації та використання доменного 

імені є обставини, що підтверджують, 

зокрема, наступне: 

відповідач зареєстрував або придбав 
доменне ім’я головним чином з метою 
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продажу, передачі в користування або 
передачі його реєстрації іншим способом 
заявнику, який є особою, яка має виключне 

право дозволяти використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, або конкуренту 

заявника за винагороду, розмір якої 
перевищує підтверджені витрати заявника 
щодо доменного імені; або 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

продажу, передачі в користування або 
переделегування його іншим способом 
заявнику, який має права на торговельну 

марку (знак для товарів і послуг), 

комерційне (фірмове) найменування, 

географічне зазначення, ім’я відомої в 

Україні особи, схоже до ступеня 

змішування раніше зареєстроване 

доменне ім’я, або конкуренту заявника за 
винагороду, розмір якої перевищує 

підтверджені витрати заявника щодо 
доменного імені; або 
 ( Разиграєва Н. О.) 

 

відповідач зареєстрував доменне ім’я з 

метою перешкоджання заявнику, який є 
особою, яка має виключне право дозволяти 

використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, відобразити такий об’єкт у 
відповідному доменному імені, за умови, 

зацікавленості відповідача в такій моделі 
поведінки; або 

 

відповідач зареєстрував доменне ім’я з 

метою перешкоджання заявнику, який має 

права на торговельну марку (знак для 

товарів і послуг), комерційне (фірмове) 

найменування, географічне зазначення, 

ім’я відомої в Україні особи, відобразити 

такі об’єкти у відповідному доменному 
імені, за умови зацікавленості відповідача 

в такій моделі поведінки; або 
( Разиграєва Н. О.) 

  

відповідач зареєстрував доменне ім’я 
головним чином для того, щоб 

перешкоджати діяльності конкурента; або 

відповідач зареєстрував доменне ім’я 
головним чином для того, щоб 

перешкоджати діяльності заявника, який є 

його конкурентом; або 

  



 
Протокол №11 від 14.11.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 25  

( Разиграєва Н. О.) 

використовуючи доменне ім’я, 
відповідач навмисно намагався привернути з 
комерційною метою користувачів Інтернет 

до свого веб-сайту або іншого Інтернет-
ресурсу шляхом створення схожості з 

об’єктами права інтелектуальної власності 
заявника, який нібито є засновником, 
спонсором, партнером чи підтримує веб-сайт 

або інший Інтернет-ресурс відповідача, або 
представляє товар чи послугу через веб-сайт 

або інший Інтернет-ресурс відповідача з 
метою продажу. 

 

використовуючи доменне ім’я, 
відповідач навмисно намагався привернути з 
комерційною метою користувачів Інтернет 

до свого веб-сайту або іншого Інтернет-
ресурсу, створюючи вірогідність 

сприйняття словесної частини 

торговельної марки (знака для товарів і 

послуг), комерційного (фірмового) 

найменування, географічного зазначення, 

імені відомої в Україні особи, схожого до 

ступеня змішування раніше 

зареєстрованого доменного імені, на які 

заявник має права, як джерела існування, 

фінансування, організаційної 

приналежності або підтримки такого веб-

сайту або іншого Інтернет-ресурсу 

відповідача, або реалізації товарів, робіт 

чи послуг за їх допомогою. 

( Разиграєва Н. О.) 

  

3. Право на звернення до Комісії, 

вимоги до заяви  

та оплата за досудове вирішення 

доменного спору 

 

 

3. Подання заяви до Комісії 

( Разиграєва Н. О.) 
 

 

затвердити 3. Подання заяви до 

Комісії 

 

3.1. Будь-яка фізична або юридична 

особа може ініціювати досудове вирішення 
доменного спору, шляхом подання заяви до 

Комісії  через веб-сайт останньої. 
 

3.1. Будь-яка особа може ініціювати 

досудове вирішення доменного спору 

шляхом подання заяви до Комісії за 

допомогою АСД, доступ до якої розміщено 

на веб-сайті Комісії. 

( Разиграєва Н. О.) 

 

затвердити 3.1. Заявник може 

ініціювати досудове вирішення 
доменного спору шляхом 

подання заяви до Комісії. 
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3.2. Заява, включаючи всі додатки, 
подається в електронній формі та повинна 
містити: 

1) зазначення того, що заява подається 
для винесення висновку згідно з цим 

Порядком; 
2) прізвище, ім’я, по батькові (для 

фізичних осіб) або найменування (для 

юридичних осіб), поштову та електронну 
адресу, номери телефонів та факсів (за 

наявності) заявника  та всіх його 
представників, уповноважених виступати від 
імені заявника під час досудового вирішення 

доменного спору; 
3) інформацію про те, яку процедуру 

досудового вирішення доменного спору 
обирає заявник – одним чи трьома арбітрами 
Центру, а також кандидатури трьох арбітрів 

Центру із загальнодоступного списку 
арбітрів Центру, розміщеного на веб-сайті 

Центру, одного з яких призначить Центр для 
досудового вирішення доменного спору; 

4) прізвище, ім’я, по батькові (для 

фізичних осіб) або найменування (для 
юридичних осіб) відповідача (Реєстранта) і 
всю відому заявнику  інформацію 

(включаючи всі поштові та електронні 
адреси, а також номери телефонів і 

телефаксів) про можливі способи зв’язку з 
відповідачем, включаючи контактну 
інформацію, отриману внаслідок дій до 

подачі заяви, з метою забезпечення 

3.2. Заява повинна містити: 
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подальшого відправлення Центром 
відповідних повідомлень відповідачу; 

5) доменне ім’я, що є предметом заяви; 

6) найменування Реєстратора, яким 
зареєстровано доменне ім’я на момент 

подачі заяви; 
7) підстави для звернення за досудовим 

вирішенням доменного спору згідно із 

пунктом 2.1 цього Порядку; 
8) обґрунтування наявності підстав для 

звернення за досудовим вирішенням 
доменного спору згідно із пунктом 2.1 цього 
Порядку із викладенням обставин, якими 

заявник обґрунтовує свої вимоги та 
зазначення доказів, що підтверджують 

кожну обставину. Таке обґрунтування 
повинно бути викладено чітко і зрозуміло. 

9) вимоги заявника про виконання 

однієї з наступних дій: 
скасування реєстрації доменного імені; 

передачу реєстрації доменного імені 
заявнику. 

10) посилання на всі інші процесуальні 

дії, що були розпочаті або припинені 
стосовно доменного імені, що є предметом 
заяви; 

11) зобов’язання, що заявник визнає 
обов’язковість для себе висновку за 

результатами досудового вирішення 
доменного спору, що набрав чинності, а 
також визнає право на звернення сторін за 

вирішенням такого спору до суду відповідно 



 
Протокол №11 від 14.11.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 28  

до чинного законодавства України; 
12) заяву за підписом заявника (його 

уповноваженого представника) такого 

змісту: 
"Заявник погоджується з тим, що його 

вимоги, викладені в заяві, спрямовані 
виключно до відповідача (Реєстранта). 
Заявник  відмовляється від будь-яких вимог 

стосовно доменного імені до: a) Комісії та 
комісарів, Центру та арбітрів Центру, за 

винятком випадків порушення ними цього 
Порядку, б) Реєстратора, в) Адміністратора 
домену .УКР, г) Оператора реєстру домену 

.УКР, д) ICANN або до їх представників. 
Заявник підтверджує, що наведена в 

заяві інформація є повною і достовірною 
наскільки йому відомо, що така заява не 
подана з недобросовісними намірами 

(наприклад, з намірами завдання шкоди 
відповідачу), та оформлена відповідно до 

цього Порядку та чинного законодавства 
України на основі добросовісної і 
обґрунтованої аргументації." 

13) перелік документів, що додаються 
до заяви; 

………………… 

 

 1) прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичних осіб) або найменування (для 

юридичних осіб), місце проживання (для 

фізичних осіб) або місцезнаходження (для 

юридичних осіб), електронну адресу, 
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номери телефонів та факсів (за наявності) 
заявника та всіх його представників, 
уповноважених виступати від імені заявника 

під час досудового вирішення доменного 
спору; 

( Разиграєва Н. О.) 
 

2) прізвище, ім’я, по батькові (для 

фізичних осіб) або найменування (для 
юридичних осіб) відповідача  і всю відому 

заявнику  інформацію (включаючи місце 

проживання (для фізичних осіб) або 

місцезнаходження (для юридичних осіб), 

електронні адреси, а також номери 
телефонів і телефаксів) про можливі способи 

зв’язку з відповідачем, включаючи 
контактну інформацію, отриману внаслідок 
дій до подання заяви, з метою забезпечення 

подальшого відправлення Центром 
відповідних повідомлень відповідачу; 

( Разиграєва Н. О.) 
 

 3) зазначення того, що заява подається 

згідно з цим Порядком; 

( Разиграєва Н. О.) 
 

  

 4) зобов’язання, що заявник визнає 

обов’язковість для себе висновку за 
результатами досудового вирішення 
доменного спору, що набере чинності, а 

також визнає право на звернення сторін за 
вирішенням такого спору до суду відповідно 
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до чинного законодавства України; 
( Разиграєва Н. О.) 

 

 5) інформацію про те, яку процедуру 

досудового вирішення доменного спору 
обирає заявник – одним або трьома 

арбітрами Центру, а також кандидатури 
трьох арбітрів Центру із загальнодоступного 
списку арбітрів Центру, розміщеного на веб-

сайті Центру; 

( Разиграєва Н. О.) 

 
5) інформацію про те, яку процедуру 

досудового вирішення доменного спору 

обирає заявник – одним або трьома 
арбітрами, а також кандидатури арбітрів із 

загальнодоступного списку, розміщеного на 
веб-сайті Центру 

(Для роботи повинен бути один сайт 

або комісії або центру! НКРЗІ) 

 

  

 6) доменне ім’я, що є предметом 

досудового вирішення доменного спору; 
( Разиграєва Н. О.) 

 

5) доменне ім’я, що є предметом 
доменного спору; 

(НКРЗІ) 
7) найменування Реєстратора, яким 

зареєстровано доменне ім’я на момент 

подання заяви; 
( Разиграєва Н. О.) 
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 8) підстави для звернення із заявою 
згідно із пунктом 2.1 цього Порядку; 
( Разиграєва Н. О.) 

 

  

 9) обґрунтування наявності підстав для 
звернення із заявою згідно із пунктом 2.1 

цього Порядку із викладенням обставин, 
якими заявник обґрунтовує свої вимоги та 
зазначенням доказів, що підтверджують 

кожну обставину. Таке обґрунтування 
повинно бути викладено чітко і зрозуміло 

максимальним обсягом – 3000 слів; 
( Разиграєва Н. О.) 

 

  

 10) вимоги заявника про виконання 
однієї з наступних дій: 

скасування реєстрації доменного імені; 

переделегування доменного імені 
заявнику. 

( Разиграєва Н. О.) 
 

  

 11) посилання на всі інші процесуальні 
дії, що були розпочаті або припинені 

стосовно доменного імені, що є предметом 
досудового вирішення доменного спору 

(за наявності); 

 

11) посилання на всі інші дії, що були 

розпочаті або припинені стосовно доменного 
імені, що є предметом досудового вирішення 

доменного спору (за наявності); 
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(НКРЗІ) 
( Разиграєва Н. О.) 

 

12) перелік документів, що додаються 
до заяви; 

( Разиграєва Н. О.) 
 

 13) заяву за підписом заявника (його 
уповноваженого представника) такого 

змісту: 
"Заявник погоджується з тим, що його 

вимоги, викладені в заяві, спрямовані 
виключно до відповідача. Заявник  
відмовляється від будь-яких вимог щодо 

оспорюваного доменного імені до: a) 
Комісії та її членів (комісарів), Центру та 

арбітрів Центру, за винятком випадків 
порушення ними цього Порядку, б) 
Реєстратора, в) Адміністратора домену .УКР, 

г) Оператора реєстру домену .УКР, 
д) ICANN або до їх представників. 

( Разиграєва Н. О.) 
 
13) заяву за підписом заявника (його 

уповноваженого представника) такого 
змісту: 

"Заявник погоджується з тим, що його 
вимоги, викладені в заяві, спрямовані 
виключно до відповідача. Заявник  

відмовляється від будь-яких вимог щодо 

оспорюваного доменного імені до: a) 

Комісії та її членів (комісарів), Центру та 
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арбітрів, за винятком випадків порушення 
ними цього Порядку,. 

(НКРЗІ) 

 

 Заявник підтверджує, що наведена в 
заяві інформація є повною і достовірною 

наскільки йому відомо, що така заява не 
подана з недобросовісними намірами 
(наприклад, з намірами завдання шкоди 

відповідачу), та оформлена відповідно до 
Порядку та чинного законодавства України 

на основі добросовісної і обґрунтованої 
аргументації." 

……….. 

( Разиграєва Н. О.) 
 

  

3.3. У разі одночасного звернення 

заявника із заявами щодо декількох 
доменних імен, що зареєстровані одним 
Реєстрантом (відповідачем), за клопотанням 

такого заявника Центром може бути 
прийняте рішення про проведення 

об’єднаного слухання. 
 

3.3. У разі звернення заявника в один 

день із заявами щодо декількох доменних 

імен, зареєстрованих одним Реєстрантом 

(відповідачем), та клопотанням про 

об’єднання справ, Центром може бути 

прийняте рішення про об’єднання справ. 

( Разиграєва Н. О.) 
 

затвердити 3.3. У разі звернення заявника в 

один день із заявами щодо 
декількох доменних імен, 
зареєстрованих одним 

Реєстрантом (відповідачем), та 
клопотанням про об’єднання 

справ, Центром може бути 
прийняте рішення про 
об’єднання справ. 

3.4. Одночасно із поданням заяви 

заявник оплачує вартість досудового 
вирішення доменного спору розмірі, 

затвердженому Координаційною радою. 
 

3.4. Одночасно із поданням заяви 

заявник оплачує вартість досудового 
вирішення доменного спору у розмірі, 

затвердженому Координаційною радою, 
відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 цього 

Порядку. 

( Разиграєва Н. О.) 

затвердити 3.4. Одночасно із поданням 

заяви заявник оплачує вартість 
досудового вирішення 

доменного спору у розмірі, 
відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 
цього Порядку. 
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4. Реєстрація заяви та повідомлення 

про заяву 
4. Реєстрація заяви та повідомлення 

про заяву 

 

  

4.1. Реєстрація заяв здійснюється через 

веб-сайт Комісії в порядку їх надходження з 
фіксацією часу та дати. 

 

4.1. Реєстрація заяв здійснюється АС в 

порядку їх надходження з фіксацією часу та 
дати. По кожній зареєстрованій заяві 

відкривається справа. 
( Разиграєва Н. О.) 
 

4.1. Реєстрація заяв здійснюється в 
АСД в порядку їх надходження з фіксацією 

часу та дати. По кожній зареєстрованій заяві 
автоматично відкривається справа. 
(НКРЗІ) 

затвердити 4.1. Реєстрація заяв 

здійснюється в АС в порядку їх 
надходження з фіксацією часу та 

дати. 

    

4.2. Впродовж 1 (одного) робочого 

дня з дати реєстрації заяви Центр направляє 
повідомлення з реквізитами доступу до 

АСД:  
1) на електронну адресу відповідача – 

для ознайомлення з матеріалами заяви та 
подальшого ознайомлення з ходом 
досудового вирішення доменного спору; та  

 

4.2. Протягом одного робочого дня з 

дня відкриття справи / прийняття 

рішення про об’єднання справ Центр 

направляє повідомлення з реквізитами 
доступу до АС:  

1) на електронну адресу відповідача – 
для ознайомлення з матеріалами справи та 
подальшого ознайомлення з ходом 

досудового вирішення доменного спору та  
( Разиграєва Н. О.) 

 

  

доповнено 4.3. У разі ненадходження протягом 

двох робочих днів від відповідача 

підтвердження про доставку йому 

повідомлення з реквізитами доступу до 

АСД та коли відповідача (Реєстранта) 
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напевне не може бути встановлено (під 

час реєстрації доменного імені надані 

недостовірні та/або хибні дані про 

Реєстранта), Центр приймає рішення про 

призупинення делегування доменного 

імені щодо якого подано заяву та 

відповідачу надається десять робочих днів 

для виправлення його контактних даних. 

На цей строк Центром призупиняється 

виконання будь-яких дій за поданою 

заявою. Таке рішення негайно 

направляється сторонам доменного спору 

і відповідному Реєстратору та є 

обов’язковими до виконання останнім. 

У разі своєчасного виправлення 

Реєстрантом (відповідачем) його 

контактних даних Центр повторно 

направляє йому повідомлення, визначене 

пунктом 4.2 цього Порядку, а у разі 

невиправлення таких даних Реєстратор 

скасовує реєстрацію доменного імені. 

( Разиграєва Н. О.) 
 

 
4.3. У разі ненадходження протягом 

двох робочих днів від відповідача 

підтвердження про доставку йому 
повідомлення з реквізитами доступу до АСД 

та коли відповідача (Реєстранта) напевне не 
може бути встановлено (під час реєстрації 
доменного імені надані недостовірні та/або 

хибні дані про Реєстранта), Центр приймає 
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рішення про призупинення делегування 
доменного імені щодо якого подано заяву та 
відповідачу надається десять робочих днів 

для виправлення його контактних даних. На 
цей строк Центром призупиняється 

виконання будь-яких дій за поданою заявою. 
Таке рішення негайно направляється 
сторонам доменного спору і відповідному 

Реєстратору та є обов’язковими до 
виконання останнім. 

У разі своєчасного виправлення 
Реєстрантом (відповідачем) його контактних 
даних Центр повторно направляє йому 

повідомлення, визначене пунктом 4.2 цього 
Порядку, а у разі невиправлення таких даних 

Реєстратор скасовує реєстрацію доменного 
імені. 
 

 

5. Початок та завершення досудового 

вирішення 

доменного спору та пов’язані з цим 

обмеження щодо 

виконання дій з доменними іменами 

 

5. Початок та завершення досудового 

вирішення 

доменного спору та пов’язані з цим 

обмеження щодо 

виконання дій з доменними іменами 

 

  

5.1. Датою початку досудового 
вирішення доменного спору вважається 

дата, на яку Центр виконав свої зобов’язання 
згідно із пунктом 4.2 цього Порядку. Датою 
завершення досудового вирішення 

доменного спору вважається дата набрання 
чинності висновком за результатами 

5.1. Датою початку досудового 
вирішення доменного спору вважається: 

дата отримання Центром 

підтвердження про доставку повідомлень, 

визначених пунктом 4.2 цього Порядку, 

або  

дата отримання Центром 
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досудового вирішення доменного спору або 
інші підстави, визначені цим Порядком. 

 

підтвердження про доставку повторно 

направленого повідомлення відповідачу, 

визначеного пунктом 4.2 цього Порядку. 

Датою завершення досудового 
вирішення доменного спору вважається дата 

набрання чинності рішенням Комісії про 

затвердження висновку або інші підстави, 
визначені цим Порядком. 

( Разиграєва Н. О.) 
 

 

5.2. Реєстрант не має право передавати 
реєстрацію доменного імені іншій особі під 
час:  

….. 
судової процедури вирішення 

доменного спору, за виключенням випадків, 
коли сторона, яка приймає таке доменне 
ім’я, надає Реєстратору згоду виконати 

рішення суду. 
Реєстратор відмовляє у передачі 

реєстрації доменного імені іншій особі у 
випадку порушення Реєстрантом вимог 
цього пункту. 

 

5.2. Реєстрант не має права 

переделегувати доменне ім’я іншій особі 
під час:  

…. 
вирішення доменного спору в суді, за 

виключенням випадків, коли сторона, яка 
приймає таке доменне ім’я, надає 
Реєстратору згоду виконати рішення суду. 

Реєстратор відмовляє у 
переделегуванні доменного імені іншій 

особі у випадку порушення Реєстрантом 
вимог цього пункту Порядку. 
( Разиграєва Н. О.) 

 
5.2. Реєстрант не має права 

переделегувати доменне ім’я іншій особі під 
час:  

процедури досудового вирішення 

доменного спору, яку розпочато згідно із 
цим Порядком;  

вирішення доменного спору в суді, за 
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виключенням випадків, коли сторона, яка 
приймає таке доменне ім’я, надає 
Реєстратору згоду виконати рішення суду. 

Реєстратор відмовляє у 
переделегуванні доменного імені іншій особі 

у випадку порушення Реєстрантом вимог 
цього пункту Порядку. 

(НКРЗІ) 

5.3. Реєстрант не має права змінювати 

Реєстратора під час процедури досудового 
вирішення доменного спору, яку розпочато 

згідно із цим Порядком. 

5.3. Реєстрант не має права  трансферу 

доменного імені під час процедури 
досудового вирішення доменного спору, яку 

розпочато згідно із цим Порядком. 
(НКРЗІ) 

  

6. Заперечення на заяву 

 
6. Заперечення на заяву 

 
  

6.1. Впродовж 10 (десяти) робочих 

днів з моменту початку досудового 
вирішення доменного спору відповідач має 

право направити заперечення на заяву до 
Комісії  через веб-сайт останньої. 

 

6.1. Протягом десяти робочих днів з 
дати початку досудового вирішення 
доменного спору відповідач має право 

подати до Комісії заперечення на заяву за 

допомогою АСД, доступ до якої розміщено 

на веб-сайті Комісії. 
( Разиграєва Н. О.) 
 

6.1. Протягом десяти робочих днів з дати 
початку досудового вирішення 
доменного спору відповідач має право 

подати до Комісії заперечення на заяву 

за допомогою АСД, доступ до якої  

надано у повідомленні Центру. 
(НКРЗІ) 
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