Протокол
розширеного засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки
проектів документів на засідання Координаційної Ради об’єднання
підприємств «Український мережевий інформаційний центр»
м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 405

09.09.2013

№2

Головуючий: Шестак Іван Михайлович.
Секретар Робочої групи: Куріпко Юлія Василівна.
Присутні на засіданні:
1.

Гончарук

Юрій

Володимирович

–

директор

об’єднання

підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ);
2.

Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної 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, заступник
керівника Робочої групи;
5.

Куріпко Юлія Василівна – спеціаліст I категорії відділу

розвитку проектів інформаційної інфраструктури Департаменту координації
загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої
групи;
6.

Степанов Олександр Аркадійович – Заступник начальника з

питань розвитку ІТ технологій ДП «Український державний центр
радіочастот»;
7.

Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ, керівник

Робочої групи.
Представники суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть бути
реєстраторами доменів .УКР:
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 ТОВ «Сервіс онлайн»;
 ПП «Фріхост»;
 ТОВ «Інтернет Інвест»;
 ФОП Піменов С.С.;
 ТОВ «Центр Інтернет-Імен України»;
 ТОВ «Хостпро»;
 ТОВ «1 Гб»;
 ТОВ «Центр Інтернет-Імен України»;
 ТОВ «Елайд Стандарт Лімітед»;
 ПП Жилін Андрій Васильович.
Головуючий Шестак І.М. розпочав розширене засідання Робочої
групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання
Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український мережевий
інформаційний центр» (далі – РГ), представивши склад РГ, затверджений
Головою Координаційної ради об’єднання підприємств «Український
мережевий інформаційний центр» (далі – КР) Яцуком П.П., який буде
вивішено на офіційній Інтернет-сторінці НКРЗІ. А також зазначив, що
метою РГ є розгляд документів, які були попередньо розглянуті на засіданні
Координаційної

ради

16.08.2013

та

оприлюдненні

для

публічного

обговорення.
Головуючий Шестак І.М. запропонував наступний порядок денний:
1. Доповідь директора ОП «УМІЦ» Гончарука Ю.В, стосовно стану
розвитку домену .УКР. Обговорення доповіді.
2. Доповідь заступника Голови Робочої групи Котенка Г.М. стосовно
порядку надання та систематизації пропозицій до проектів
документів. Обговорення доповіді.
3. Різне.
Рішення щодо порядку денного прийнято одноголосно.
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Розгляд питань порядку денного:
1. Доповідь директора ОП «УМІЦ» Гончарука Ю.В, стосовно
стану розвитку домену .УКР. Обговорення доповіді.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Гончарука Ю.В. щодо стану розвитку домену .УКР.
Присутніх було поінформовано про те, що на початку березня 2013 року
Україні було делеговано домен .УКР.
На сьогоднішній день були на розгляд КР представлено наступні
проекти документів:
 Тимчасова Концепція впровадження та розвитку домену .УКР;
 Тимчасові правила реєстрації та користування доменними іменами в
домені .УКР;
 Порядок формування стоп-листа;
 Вимог до договору між оператором реєстру та реєстратором;
 Положення про акредитацію реєстраторів;
 Технічний регламент домену .УКР (до відома: - затверджується
Адміністратором домену .УКР);
 Договір акредитації між Адміністратором та Реєстратором;
 Договір між Адміністратором та Оператором реєстру.
Гончарук

Ю.В.

зазначив,

що

реєстрацію доменних

імен

в

домені .УКР планується здійснювати в три етапи, які зазначені у пункті
4.1.7 Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами в
домені .УКР.
Далі Гончарук Ю.В. проінформував, що на даний момент
здійснюється перша пріоритетна реєстрація доменних імен органів
державної влади. Наступним етапом буде реєстрація повних чи скорочених
офіційних або загальновживаних і добре відомих назв та їх комбінацій із
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абревіатурами або у комбінації з географічними назвами органів місцевого
самоврядування, включно державних адміністрацій в областях і районах
України, містах Києві та Севастополі. Далі будуть реєструватись торгівельні
марки, у тому числі добре відомі, які отримали реєстрацію на території
України як по національній процедурі, так і по міжнародним процедурам
згідно до законодавства України.
ВИСТУПИЛИ:
Представники суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть бути
реєстраторами

доменів

.УКР

Ольшанський О.Я.,

Піменов С.С.,

Трифонов А.А., Блоцький П.А., Мороз Н.О.
Під час обговорення були надані наступні пропозиції:
 передбачити перенесення 540-го поля реєстраційного свідоцтва (назва

торгівельної марки) в назву доменного імені без транслітерації;
 покласти обов’язок на Адміністратора домену .УКР щодо прийняття
рішення стосовно реєстрації доменного імені або визначає певну
алгоритмізовану послідовність дій реєстраторів для реєстрації
доменних імен;
 відкрити реєстрацію в демені .УКР без періоду пріоритетної
реєстрації;
 визначити критерії реєстрації в домені .УКР;
 передбачити можливість відкладеної реєстрації доменних імен;
 у разі прийняття рішення щодо алгоритмізації дій реєстраторів
необхідно

передбачити

відповідальність

за

порушення

цього

алгоритму. Також необхідно визначити відповідального, який буде
визначати чи порушено алгоритм, застосовувати певні санкції до
цього реєстратора;
 визначити у договорі, що у випадку відмови реєстранта надати згоду
для публікації своїх даних в Інтернеті, реєстратором визначається
перелік відомостей, які мають бути внесені до реєстру;
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 визначити окреме поле з унікальним ідентифікатором (дескриптор),
який би вказував на те, що даний домен обслуговується віртуальним
резервним оператором;
 обмежити акредитацію фізичних осіб підприємців;
 передбачити створення в Комісії з досудового вирішення доменних
спорів (далі - Комісія) Універсального відповідача;
 передбачити норму, яка б визначала порядок оскарження рішень
Комісії.
ВИРІШИЛИ:
Зауваження та пропозиції, надані на цьому засіданні будуть внесені
до переліку отриманих пропозиції та, розглянуті з метою максимального
врахування у відповідних документів.
2. Доповідь заступника Голови РГ Котенка Г.М. стосовно
порядку надання та систематизації пропозицій до проектів
документів. Обговорення доповіді.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Котенка Г.М. про те, що на першому засіданні РГ
06.09.2013 були розглянуті організаційні питання. На розгляд РГ винесено
документи, перелік яких зазначено у Протоколі КР від 16.08.2013 № 13, а
саме:
 проект Тимчасових правил реєстрації та користування доменними
іменами в домені .УКР;
 проект порядку формування стоп-листа;
 проект Вимог до договору між оператором реєстру та реєстратором;
 проект Положення про акредитацію реєстраторів;
 проект

Технічного

регламенту

домену

.УКР

(до

відома:

-

затверджується Адміністратором домену .УКР);
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 проект Договору акредитації між Адміністратором та Реєстратором;
 проект Договору між Адміністратором та Оператором реєстру.
Також Котенок Г.М. зазначив, що всі рішення РГ приймаються
консенсусом. РГ вирішено, що всі документи публікуються на офіційних
Інтернет-сторінках ОП УМІЦ, НКРЗІ, а також за погодженням з
представником

Держінформнауки,

на

офіційній

Інтернет-сторінці

Держінформнауки.
Котенок Г.М. наголосив на тому, що на даний час пропозиції
надійшли лише від Адміністратора домену .УКР, крім того до 15.09.2013 РГ
повинна надати КР проекти документів.
3. Різне
Наступне засідання РГ провести 11.09.2013 за адресою м. Київ,
вул. Солом’янська 3, каб. 103 о 15:00.

Підписи:
Керівник Робочої групи

______________ І. Шестак

Секретар Робочої групи

_______________ Ю. Куріпко
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