Протокол
засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів
документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств
«Український мережевий інформаційний центр»
18.09.2013

м. Київ, вул. Хрещатик 22, каб. 633

№5

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

Каргаполов Юрій Володимирович – голова Регламентного

комітету об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний
центр»(далі – ОП УМІЦ);
2.

Куріпко Юлія Василівна – спеціаліст I категорії відділу

розвитку проектів інформаційної інфраструктури Департаменту координації
загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої
групи;
3.

Окнов Віталій Анатолійович – начальник відділу розвитку

інформаційного суспільства та індустрії ІКТ Держінформнауки;
4.

Разиграєва Наталя Олександрівна – представник від юридичної

фірми «Городисський та партнери»;
5.

Смольянінов Павло Олексійович – заступник начальника відділу

Держспецзв’язку, помічник заступника Голови Держспецзв’язку;
6.

Степанов Олександр Аркадійович – заступник начальника з

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

Філоненко Володимир Юрійович – співробітник Служби

безпеки України;
8.

Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ, керівник

Робочої групи;
Протокол №5 від 18.09.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 1

9.

Яковенко Євген Володимирович – співробітник Служби безпеки

України.
Представники суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть бути
реєстраторами доменів .УКР:
 Мороз Наталія Олександрівна – ТОВ «Сервіс онлайн»;
 Тріфонов Антон Анатолійович – ТОВ «1 Гб»;
 Хветкевич Андрій Євгенійович – ТОВ «НІК .ЮЕЙ».
Порядок денний засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки
проектів документів на засідання Координаційної Ради об’єднання
підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (далі – РГ):
1.

Доповідь Керівника РГ Шестака І.М. стосовно наданих

пропозицій до проектів документів.
2.

Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасові

правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР».
3.

Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасове

положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені .УКР».
4.

Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасовий

порядок формування стоп-листа в домені .УКР».
5.

Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасовий

технічний регламент домену .УКР».
6.

Різне.

Рішення щодо порядку денного прийнято одноголосно.
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Розгляд питань порядку денного:
1.

Доповідь Керівника РГ Шестака І.М. стосовно наданих

пропозицій до проектів документів.
СЛУХАЛИ:
Головуючого Шестака І.М., який зазначив, що метою засідання РГ є
узгодження зауважень та пропозицій викладених у таблицях розбіжностей,
після чого будуть сформовані фінальні версії документів для представлення
на розгляд Координаційній раді об’єднання підприємств «Український
мережевий інформаційний центр» (далі – КР).
Головуючий Шестак І.М. поінформував присутніх щодо наданих
зауважень до наступних проектів документів:
 «Тимчасові правила реєстрації та користування доменними
іменами в домені .УКР» ;
 «Тимчасове положення про акредитацію Реєстраторів доменних
імен в домені .УКР»;
 «Тимчасовий порядок формування стоп-листа в домені .УКР»;
 «Тимчасовий технічний регламент домену .УКР».
Нагадав присутнім про зміст таблиць розбіжностей, а саме:
 в першій колонці зазначено текст документу, який було
прийнято за основу в подальшій роботі;
 в другій колонці зазначені пропозиції та зауваження від
організацій;
 в

третій

(враховано/враховано

колонці
частково/нова

зазначено

статус

редакція/не

пропозиції

враховано

(з

обґрунтуванням));
 в четвертій колонці представлена остаточна редакція, яка
прийнята РГ.
Всі рішенні РГ приймаються консенсусом.
ВИРІШИЛИ:
Розглянути надані таблиці розбіжностей на поточному засіданні РГ.
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2.

Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасові правила

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР».
СЛУХАЛИ:
Головуючого Шестака І.М. стосовно наданих зауважень до проекту
«Тимчасові правила реєстрації та користування доменними іменами в
домені .УКР».
ВИСТУПИЛИ:
Каргаполов Ю.В., Окнов В.А., Смольянінов П.О., Степанов О.А.,
Тріфонов

А.А.,

Філоненко

В.Ю.,

Хветкевич

А.Є.,

Шестак

І.М.,

Яковенко Є.В. прийняли участь в обговоренні даного питання.
Каргаполов Ю.В. запропонував винести перші два речення пункту
1.5. «Тимчасових правила реєстрації та користування доменними іменами в
домені .УКР» на розгляд КР під час схвалення даного питання.
Окнов В.А. висловив позицію щодо необхідності залишити пункт
1.6. в поточній редакції, про що повідомить члена КР.
Окнов В.А. запропонував оновлену редакцію пункту 6, який було
запропоновано ОП УМІЦ до таблиці розбіжності «Тимчасових правил
реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР», яка була
прийнята РГ одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Каргаполова Ю.В. винести перші два речення пункту
1.5. «Тимчасових Правила реєстрації та користування доменними іменами в
домені .УКР» на розгляд КР під час схвалення даного питання.
В «Технічному регламенті домену .УКР» привести у відповідність
термін «програмно-апаратний комплекс» передбачивши відповідні вимоги
до нього.

3.

Розгляд

наданих

зауважень

до

проекту

«Тимчасовий

порядок формування стоп-листа в домені .УКР».
СЛУХАЛИ:
Протокол №5 від 18.09.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 4

Головуючого Шестака І.М. стосовно наданих зауважень до проекту
«Тимчасовий порядок формування стоп-листа в домені .УКР».
ВИСТУПИЛИ:
Каргаполов Ю.В., Окнов В.А., Смольянінов П.О., Степанов О.А.,
Тріфонов

А.А.,

Філоненко

В.Ю.,

Хветкевич

А.Є.,

Шестак

І.М.,

Яковенко Є.В. прийняли участь в обговоренні даного питання.
ВИРІШИЛИ:
Зауваження та пропозиції, які надійшли від Держінформнауки
врахувати в наступній редакції документа.

4.

Розгляд

наданих

зауважень

до

проекту

«Тимчасове

положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені
.УКР».
СЛУХАЛИ:
Головуючого Шестака І.М. стосовно наданих зауважень до проекту
«Тимчасове положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в
домені .УКР».
ВИСТУПИЛИ:
Каргаполов Ю.В., Окнов В.А., Смольянінов П.О., Степанов О.А.,
Тріфонов

А.А.,

Філоненко

В.Ю.,

Хветкевич

А.Є.,

Шестак

І.М.,

Яковенко Є.В. прийняли участь в обговоренні даного питання.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти зауваження та пропозиції, надані до проекту «Тимчасове
положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені .УКР».

5.

Розгляд

наданих

зауважень

до

проекту

«Тимчасовий

технічний регламент домену .УКР».
СЛУХАЛИ:
Головуючого Шестака І.М. стосовно наданих зауважень до проекту
«Тимчасовий технічний регламент домену .УКР».
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ВИСТУПИЛИ:
Каргаполов Ю.В., Окнов В.А., Смольянінов П.О., Степанов О.А.,
Тріфонов

А.А.,

Філоненко

В.Ю.,

Хветкевич

А.Є.,

Шестак

І.М.,

Яковенко Є.В. прийняли участь в обговоренні даного питання.
ВИРІШИЛИ:
Каргаполову Ю.В. сформувати нову редакцію проекту «Тимчасовий
технічний регламент домену .УКР» з урахуванням зауважень, наданих до
проекту документа, та розіслати всім членам РГ для ознайомлення.

6.

Різне.

ВИРІШИЛИ:
1.

Секретарю робочої групи до 19.09.13 розіслати зведені таблиці

розбіжностей членам РГ
2.

Департаменту сформувати нові редакції документів на основі

таблиць розбіжностей.

Підписи:
Керівник Робочої групи

______________ І. Шестак

Секретар Робочої групи

_______________ Ю. Куріпко
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