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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» 

 

30.09.2013                   м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103                      № 6 

 

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. Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного 

комітету ОП УМІЦ; 

3. Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту 

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, заступник 

керівника Робочої групи; 

4. Куріпко Юлія Василівна – спеціаліст I категорії відділу 

розвитку проектів інформаційної інфраструктури Департаменту координації 

загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої 

групи; 

5. Разиграєва Наталя Олександрівна – представник від юридичної 

фірми «Городисський та партнери»; 

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. 
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Представники суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть бути 

реєстраторами доменів .УКР: 

 Мороз Наталія Олександрівна – ТОВ «Сервіс онлайн»; 

 Тріфонов Антон Анатолійович – ТОВ «1 Гб». 

 

Головуючий Шестак І.М. розпочав засідання Робочої групи 

домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної 

Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний 

центр» (далі – РГ), оголосивши наступний порядок денний: 

1. Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасових правил 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР», схваленого 

Координаційною Радою ОП УМІЦ 23.09.2013 (протокол засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ № 15 від 23.09.2013 (далі – Протокол 

№ 15). 

2. Розгляд наданих зауважень до проекту «Угоди про акредитацію 

Реєстратора». 

3. Розгляд наданих зауважень до проекту «Договору про технічну 

підтримку системи реєстрації та користування доменними іменами в 

домені .УКР». 

4. Різне. 

Рішення щодо порядку денного прийнято одноголосно. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Розгляд наданих зауважень до проекту «Тимчасових правил 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР», 

схваленого Координаційною Радою ОП УМІЦ 23.09.2013 (Протокол 

№ 15). 

СЛУХАЛИ: 

Головуючого Шестака І.М., який зазначив, що членам РГ були 

розіслані наступні матеріали: 

http://www.1gb.ua/


 
Протокол №6 від 30.09.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 3  

- Проект «Тимчасових правил реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР», який схвалено Координаційною Радою 

ОП УМІЦ 23.09.2013  (Rules of UKR_v_2.8). 

- Таблиця розбіжностей «Тимчасових правил реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР» версія 3.0 від 23.09.2013 

(tab_Rules of UKR v3.0_300913). 

- Таблиця розбіжностей «Угоди про акредитацію Реєстратора» 

18.09.2013 (tablica_Ugoda_akkred_2.4_zauv_Administrator). 

- Таблиця розбіжностей № 5 «Договору про технічну підтримку 

системи реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР» 

20.09.2013 (tablica_DogovorA_OR_1.0_zauv_Administrator). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Каргаполов Ю.В., Котенок Г.М., Тріфонов А.А., 

Степанов О.А. прийняли участь в обговоренні даного питання.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати надані зауваження та пропозиції викладені у таблиці 

розбіжностей «Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР» версії 3.0 від 23.09.2013 (tab_Rules of UKR 

v_3.0_300913). Представити на наступному засіданні РГ чергову версію 

проекту «Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР» у версії 3.1.0 (Rules of UKR_v_3.1.0).  

Адміністратору домену .УКР розмістити на своєму веб-сайті проект 

«Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами в 

домені .УКР» (Rules of UKR_v_3.1.0) після підписання Головою 

Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцуком П.П. 

 

2. Розгляд наданих зауважень до проекту «Угоди про 

акредитацію Реєстратора». 
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СЛУХАЛИ: 

Головуючого засідання Шестака І.М. стосовно розгляду таблиці 

розбіжності до проекту «Угоди про акредитацію Реєстратора» 

(tablica_Ugoda_akkred_2.4_zauv_Administrator). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Каргаполов Ю.В., Котенок Г.М., Тріфонов А.А., 

Степанов О.А., Шестак І.М. прийняли участь в обговоренні даного питання.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати надані зауваження та пропозиції викладені у таблиці 

розбіжності до проекту «Угоди про акредитацію Реєстратора» 

(tablica_Ugoda_akkred_2.4_zauv_Administrator) із змінами внесеним під час 

засідання у наступній редакції документу. 

Гончаруку Ю.В. привести у відповідність весь текст проекту «Угоди 

про акредитацію Реєстратора», використавши по тексту наступні 

скорочення: 

- надати скорочення «Правил реєстрації та користування 

доменними іменами» та далі по тексту використовувати «Правила»; 

- надати скорочення «Технічного регламенту в домені .УКР» та 

далі по тексту використовувати «Технічний регламент». 

 

3. Розгляд наданих зауважень до проекту «Договору про 

технічну підтримку системи реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР». 

 

СЛУХАЛИ: 

Головуючого засідання Шестака І.М. стосовно розгляду таблиці № 5 

розбіжностей «Договору про технічну підтримку системи реєстрації та 
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користування доменними іменами в домені .УКР» 20.09.2013 

(tablica_DogovorA_OR_1.0_zauv_Administrator). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Каргаполов Ю.В., Котенок Г.М., Тріфонов А.А., 

Степанов О.А., Шестак І.М. прийняли участь в обговоренні даного питання.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати зауваження та пропозиції надані у таблиці № 5 

розбіжностей «Договору про технічну підтримку системи реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР» 

(tablica_DogovorA_OR_1.0_zauv_Administrator). Представити на наступному 

засіданні РГ чергову версію із змінами внесеним під час цього засідання РГ 

у наступній редакції документу. 

 

4. Різне. 

Під час засідання РГ були надані зауваження та пропозиції із 

окремих питань. 

ВИСТУПИЛИ  

Гончарук Ю.В., Котенок Г.М., Шестак І.М. обговорили питання 

стосовно правил присвоєння версій документам, що розглядаються на 

засіданнях РГ та Координаційна Рада ОП УМІЦ, а також документам, в які 

вносились редакційні правки. 

ВИРІШИЛИ 

Версії документів мають містити три розряди. Молодший розряд 

вказуватиме на редакційні правки, середній розряд – версія, яку розглянула 

РГ, старший розряд – версія, яку розглянула Координаційна Рада ОП УМІЦ. 

До 04.10.2013 до 11:00 надіслати членам РГ додаткові зауваження та 

пропозиції до проектів документів на електронну адресу РГ, після чого 
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секретарем Робочої групи буде сформовано таблицю розбіжностей та 

розіслано всім членам РГ до наступного засідання РГ. 

Наступне засідання РГ провести 07.10.2013 о 15:00 за адресою: м. 

Київ. вул. Солом’янська 3, каб. 103. 

 

 

 

Підписи: 

 

Керівник Робочої групи ______________  І. Шестак 

 

 

 

Секретар Робочої групи _______________  Ю. Куріпко 

 


