Протокол
засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів
документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств
«Український мережевий інформаційний центр»
14.02.2014р.

м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103

№ 17

Головуючий: Котенок Григорій Михайлович, керівник Робочої
групи, директор Департаменту координації загальнодержавних проектів з
інформатизації НКРЗІ.
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 Інтернеттехнологій 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.
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7.

Мороз Наталія Олександрівна – представник ТОВ «Сервіс

онлайн»;
8.

Разиграєва Наталя Олександрівна – провідний юрисконсульт

патентно-юридичної фірми «АйПіКо».
9.

Хветкевич Андрій Євгенович – директор ТОВ «НІК.Юей»;

Запрошені:
1. Погорська Наталія Василівна – провідний спеціаліст відділу
нормативного
забезпечення
Департаменту
правового
забезпечення НКРЗІ.
2. Тріфонов Антон Анатолійович – технічний директор ТОВ «1 ГБ»
3. Марченков Сергій Єгорович – провідний юрисконсульт патентноюридичної фірми «АйПіКо».
Головуючий Котенок Г.М. відкрив засідання РГ та запропонував
наступний порядок денний:
1. Обговорення пропозицій до статуту об’єднання підприємств в
галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет “УКРАЇНСЬКИЙ
МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР”.
2. Обговорення пропозицій до проекту Положення про Комісію з
досудового вирішення доменних спорів.
3. Різне.
1. Обговорення пропозицій до статуту об’єднання підприємств в
галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет “УКРАЇНСЬКИЙ
МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР”.
Головуючий Котенок Г.М. повідомив, що на час цього засідання РГ
отримано 8 пропозиції до статуту ОП УМІЦ, які викладено у документі
tabl_СтатутУМІЦ_пропозиції_1_0, розісланого членам РГ.
В обговорені пропозицій прийняли участь:
Котенок

Г.М.,

Каргаполов

Ю.В.,

Гончарук

Ю.В.,

Кривцов

І.О.,

Разиграєва Н. О., Тріфонов А.А.
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ВИРІШИЛИ:
1. Запропонувати КР ОП УМІЦ зміни до статуту об’єднання
підприємств

в

галузі

“УКРАЇНСЬКИЙ

телекомунікацій,

МЕРЕЖЕВИЙ

інформатизації

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

та

ЦЕНТР”

Інтернет
згідно

таблиці, яка викладена у Додатку 1.
2. Обговорення пропозицій до проекту Положення про Комісію з
досудового вирішення доменних спорів.
Головуючий Котенок Г.М. повідомив, що пропозиції до проекту
Положення надійшли у ході обговорення документу на засіданні КР від
31.01.2014 № 17 року та викладені у документі tabl_polog_kom_v2_4,
розісланого членам РГ.
Крім того, Гончарук Ю.В. повідомив, що на даний момент
Адміністратором домену УКР ведуться роботи зі створення «Стоп-листа»,
який буде складатися з 2-х частин. 1-ша частина – слова та словоформи
безумовно заборонені для використання, 2-а частина – зарезервовані слова і
словоформ. Роботи над списком проводяться за участі Держінформнауки,
Кабінету Міністрів України та НАН України. Гончарук Ю.В. також
окреслив проблему щодо неможливості підтримки роботи такого «Стоплиста» виключно автоматизованими засобами та запропонував внести зміни
до проекту Положення про Комісію з досудового вирішення доменних
спорів,

щодо

надання

Комісії

повноважень

щодо

поповнення/актуалізації/перегляду такого «Стоп-листа».
В обговорені пропозицій прийняли участь:
Котенок Г.М., Каргаполов Ю.В., Гончарук Ю.В., Кривцов І.О.,
Хветкевич А.Є., Мороз Н.О., Тріфонов А.А., Разиграєва Н.О.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до проекту Положення про Комісію з досудового
вирішення доменних спорів, згідно таблиці, яка викладена у Додатку 2.
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2.

Прийняти

інформацію

стосовно

механізмів

поповнення/актуалізації/перегляду «Стоп-листа» до відома.
3. Різне.
Гончарук Ю.В. повідомив, що станом на момент проведення
засідання РГ поступило 7 пропозицій щодо кандидатур до персонального
складу Комісії з досудового вирішення доменних спорів, що на 3 більше ніж
було запропоновано на момент проведення попереднього засідання КР.

ВИРІШИЛИ:
1. Членам РГ прийняти інформацію до відома.

Підписи:
Керівник Робочої групи

______________ Г.М. Котенок

Секретар Робочої групи

_____________ Д.В. Курилюк
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Додаток 1

№№

Таблиця пропозицій
СТАТУТ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТ
“УКРАЇНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР”
Вихідна версія
Пропозиції
Враховано/не
Остаточна
(http://uanic.net/ustav-uanic/)
враховано,
Редакція (вирішено на
обґрунтування
засіданні)

1.

1.6 Визначення.
…

Вилучити/адаптувати пункт 1.6
(НКРЗІ)

обґрунтування:
понятійна база
викладена у
Концепції та
Правилах
реєстрації і
користування
доменними
іменами в
домені .УКР
затвердити
після словосполучення домен. UA затвердити
додати домен. УКР
(НКРЗІ)
2.3. Для досягнення своїх цілей Потребує
Об’єднання здійснює наступні доопрацювання
види діяльності:
- абзац вилучити
(НКРЗІ)

2.

По всьому тексту Статуту

3.

2.3. Для досягнення своїх
цілей Об’єднання здійснює
наступні види діяльності:
- приймає участь в
діяльності організацій, що
відповідає цілям і задачам
Об’єднання;

4.

власна
діяльність
у власна
діяльність
у затвердити
інформаційних
мережах, інформаційних
мережах,
здійснення всіх своїх видів здійснення всіх своїх видів

- власна діяльність у
інформаційних мережах;
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5.

діяльності у електронний
спосіб;
3.10 Об’єднання може
створювати філії та
представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи
в Україні і за її межами. Філії
і представництва Об’єднання
не є юридичними особами та
діють у визначеному порядку
від імені Об’єднання.

діяльності у електронний спосіб;
(НКРЗІ)
3.10 Об’єднання має право
утворювати за рішенням
Координаційної Ради унітарні
підприємства, філії,
представництва, а також бути
учасником (засновником)
господарських товариств.
Утворені Об’єднанням
підприємства є юридичними
особами та діють відповідно до
статуту підприємства,
затвердженого рішенням
Координаційної ради Об’єднання
або рішенням іншого
уповноваженого нею органу
Об’єднання. Філії та
представництва Об’єднання не є
юридичними особами та діють у
встановленому порядку від імені
Об’єднання.
(Гончарук Ю.В.)
3.10 Об’єднання має право
утворювати
за
рішенням
Координаційної Ради унітарні
підприємства,
філії,
представництва.
Утворені
Об’єднанням
підприємства
є
юридичними особами та діють
відповідно
до
статуту
підприємства.
Філії
та

затвердити

3.10 “Об’єднання
має право утворювати
відповідно до чинного
законодавства унітарні
підприємства,
філії,
представництва.
Утворені Об’єднанням
підприємства
є
юридичними особами та
діють відповідно до
статуту підприємства.
Філії та представництва
Об’єднання
не
є
юридичними особами та
діють у встановленому
порядку
від
імені
Об’єднання.”
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6.

5.20

7.

5.26
…
- підготовка пропозицій щодо
створення
філій
і
представництв Об’єднання,
комітетів
Координаційної
Ради;
…

8.

представництва Об’єднання не є
юридичними особами та діють у
встановленому порядку від імені
Об’єднання.
(НКРЗІ)
5.20
доповнити
новим затвердити
абзацом такого змісту:
- приймає рішення про
утворення
унітарних
підприємств,
філій,
представництв, а також бути
учасником
(засновником)
господарських товариств.
(Гончарук Ю.В.)
5.26
затвердити
…
- підготовка пропозицій щодо
утворення
унітарних
підприємств,
філій,
представництв
Об’єднання,
комітетів Координаційної Ради
Об’єднання;
(Гончарук Ю.В.)

- приймає рішення про
утворення унітарних
підприємств.

5.26
- підготовка пропозицій
щодо утворення
унітарних
підприємств, філій,
представництв
Об’єднання, комітетів
Координаційної Ради
Об’єднання;

Привести зміст Статуту до вимог Не затверджено
Спільного
наказу
“Про
затвердження примірного статуту
об'єднань державних підприємств,
створених згідно з Декретами
Уряду України” № 421 від 01.10.93
(НКРЗІ)
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Додаток 2

№№

Таблиця пропозицій
“Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів”

1.

“Положення про Комісію з досудового
вирішення доменних спорів”
в. 2.0

Враховано/не
враховано,
обґрунтування

Пропозиції

3.2. Член Комісії повинен бути 1.
Доповнити
вимогами
громадянином України, який:
технічної освіти Членів Комісії.
2) має повну вищу освіту
(зокрема, юридичну та/або в сфері
охорони
прав
інтелектуальної
власності);
2. Уникнути присутності у
складі Комісії “пов’язаних осіб”
та
осіб,
які
“пов’язані
службовими відносинами”.
(Попова Т.В., Пєтухов І.М.)
Протокол
засідання КР ОП УМІЦ
від 31.01.2014 № 17

3.2. Член Комісії повинен бути
громадянином України, який:
…
2) має повну вищу освіту
(зокрема,
технічну
та/або
юридичну та/або в сфері
охорони прав інтелектуальної
власності);
(НКРЗІ)

Остаточна
Редакція (вирішено на
засіданні)

затверджено

2) має повну вищу освіту
(зокрема,
технічну
та/або юридичну та/або в
сфері
охорони
прав
інтелектуальної
власності);
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2.

відсутній

затверджено
Додати новий пункт 3.3
3.3 У складі Комісії не
повинно бути:
- пов’язаних осіб - юридичних
та/або
фізичних
осіб,
відносини між якими можуть
впливати на умови або
економічні
результати
їх
діяльності чи діяльність осіб,
яких вони представляють;
- осіб, які знаходяться у
безпосередньому
підпорядкуванні
(у
відносинах
прямої
організаційної або правової
залежності підлеглої особи від
її керівника).
(НКРЗІ)

3.3 У складі Комісії не
повинно бути:
- пов’язаних осіб,
осіб,
які
знаходяться
у
безпосередньому
підпорядкуванні
в
трудових
правовідносинах.
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