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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» 

 

31.10.2013                   м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103                     № 9 

 

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 – 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, 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». 
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8. Разиграєва Наталя Олександрівна – представник від патентно-

юридичної фірми «АйПіКо». 

9. Сем’янків Ірина Ігорівна - Спеціаліст І категорії відділу 

правового забезпечення державного нагляду Департаменту правового 

забезпечення НКРЗІ (на час  хвороби Лисенко М. О.). 

10. Степанов Олександр Аркадійович – заступник начальника з 

питань розвитку ІТ технологій ДП «Український державний центр 

радіочастот». 

11. Філоненко Володимир Юрійович – співробітник Служби 

безпеки України. 

12. Хваткевич Андрій Євгенович – ТОВ «НІК.Юей». 

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

РГ) та запропонував наступний порядок денний: 

1. Обговорення пункту Договору між Адміністратором та 

Оператором реєстру домену .УКР (затвердженої версії 3.0) (далі – Договір) з 

питань урахуванням симетрії відповідальності Адміністратором та 

Оператором реєстру домену .УКР, а саме: включення до Договору право 

Адміністратора реєстру домену .УКР ініціювати розірвання договору у разі 

порушення Оператором реєстру домену .УКР своїх обов’язків. Формування 

пункту Договору стосовно процедури розірвання договору зі сторони 

Адміністратора. 

2. Обговорення плану роботи Робочої групи. 

3. Різне. 

Пропозицій та доповнень до проекту порядку денного не надходило, 

порядок денний прийнятий одноголосно. 

1. Обговорення пункту Договору між Адміністратором та 

Оператором реєстру домену .УКР (затвердженої версії 3.0) (далі – 

Договір) з питань урахуванням симетрії відповідальності 

Адміністратором та Оператором реєстру домену .УКР, а саме: 

включення до Договору право Адміністратора реєстру домену .УКР 

ініціювати розірвання договору у разі порушення Оператором реєстру 
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домену .УКР своїх обов’язків. Формування пункту Договору стосовно 

процедури розірвання договору зі сторони Адміністратора. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Керівника РГ Котенка Г.М. стосовно отриманих 

пропозицій, що були надані Адміністратором і НКРЗІ на виконання 

протокольного доручення 16-го засідання  Координаційної Ради об’єднання 

підприємств «Українського мережевого інформаційного центру» (далі – КР 

ОП УМІЦ) та викладені у матеріалах (файл tablica_DogovorA_OR_1 4__1 

6_zauv_RG), наданих членам РГ для розгляду. 

Котенок Г.М. запропонував, взявши до уваги, що матеріали були 

надані і члени РГ з ними ознайомилися, пункти таблиці пропозицій 

«Договір про технічну підтримку системи реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР», до яких було надано по одній 

пропозиції  внести до Договору у редакціях, викладених у Додатку 1 

(пропозиції НКРЗІ та Адміністратора .УКР) без додаткового обговорення. 

Пропозиція була погоджена консенсусом. 

В обговорені пунктів, що містять по дві пропозиції прийняли участь: 

Котенок Г.М., Гончарук Ю.В., Степанов О. А., Каргаполов Ю. В. 

Котенок Г.М. поінформував про пропозицію Смольянінова П. О., що 

надійшла на електронну пошту РГ, а саме: включити до Договору підпункт 

3.2.12. та викласти його у вигляді «Забезпечити захист інформації в Системі 

відповідно до вимог чинного законодавства»( Додаток 1, пропозиція 

Держспецзв’язку). 

ВИРІШИЛИ: 

1. З метою виконання протокольного доручення засідання КР ОП 

УМІЦ № 16 від 17.10.2013 запропонувати редакції пунктів  Договору між 

Адміністратором та Оператором реєстру домену .УКР (затвердженої версії 

3.0)  щодо симетрії відповідальності Адміністратора та Оператора реєстру 

домену .УКР   згідно Таблиці пропозицій «Договір про технічну підтримку 

системи реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР» 

(Додаток 1). 
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2. Доручити Гончаруку Ю.В. терміновим порядком підготувати нову 

редакцію Договору на основі прийнятих рішень та доповісти Голові КР ОП 

УМІЦ про виконання доручень Координаційної ради. 

2. Обговорення плану роботи Робочої групи. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Керівника РГ Котенка Г.М. про те, що проект плану 

роботи РГ сформовано на основі протокольних доручень 16-го засідання КР 

ОП УМІЦ, та викладені у матеріалах до 2-го питання у файлі «Порядок 

денний засідання РГ_131031», а саме: 

Проект 

План 

роботи Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на 

засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств “Український 

мережевий інформаційний центр” 
 

№ з/п Назва заходу Термін 

виконання 

Примітки 

1. Опрацювання, обґрунтування та  

внесення на наступне засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ 

пропозицій стосовно визначення 

Комісії з досудового вирішення 

доменних спорів в однині або 

множині 

  

2. Розробка Статуту Унітарного 

підприємства “Центр компетенції 

українського сегменту мережі 

Інтернет” та винесення на засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ 

  

3. Узагальнення та надання пропозицій 

до проекту Положення про Комісію 

з досудового вирішення доменних 

спорів 

  

4. Узагальнення та надання пропозицій 

до проекту Порядку розв’язання 
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доменних спорів 

5. Розробка новою Статуту ОП УМІЦ   

Котенок Г.М. запропонував визначитися з основними виконавцями та 

строками виконання завдань, викладених у Плані. 

Пропозицію Жарінової А.Г. - додати до Плану роботи Робочої групи 

домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної 

Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний 

центр» пункт з розробки Регламенту взаємодії Комісії з досудового 

вирішення доменних спорів з Унітарним підприємством «Центр компетенції 

українського сегмента мережі Інтернет». 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити План роботи Робочої групи домену .УКР з підготовки 

проектів документів на засідання Координаційної Ради об’єднання 

підприємств “Український мережевий інформаційний центр” у редакції, 

викладеній у Додатку 2. 

3. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука Ю.В. про те, що до нього надійшов лист 

Антимонопольного комітету України з вимогою винести документи, що 

були прийняті на засіданнях РГ для затвердження на засіданнях АМКУ. 

Інформацію Котенка Г.М. про те, що таку процедуру повинні проходити 

лише ті документи, які плануються до проходження державної реєстрації. 

Підписи: 

Керівник Робочої групи ______________  Г.Котенок 

  

Секретар Робочої групи _______________  Д.Курилюк 
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Додаток 1 

Таблиця пропозицій 

«Договір про технічну підтримку системи реєстрації та користування  

доменними іменами в домені .УКР» 

 

 

Проект в. 1.4. 

(розглянуто КР 17.10.2013) 

Пропозиції  Враховано/

не 

враховано, 

обґрунтува

ння 

Остаточна  

Редакція (вирішено на засіданні) 

« __ » _______ 2013 р « __ » жовтня 2013 р.   

3.1. Адміністратор зобов’язується: 

… 

5) гарантує відсутність дій, 

направлених на безпідставне 

здійснення дії, які можуть привести 

до виникнення загрози стабільного та 

сталого функціонування Системи. 

3.1. Адміністратор зобов’язується: 

… 

5) гарантує відсутність дій, які 

можуть привести до виникнення 

загрози стабільного та сталого 

функціонування Системи. 
(НКРЗІ (v1.5.2)) 

Враховано 3.1. Адміністратор 

зобов’язується: 

… 

5) гарантує відсутність дій, 

які можуть привести до 

виникнення загрози стабільного 

та сталого функціонування 

Системи. 
 

Відсутній 3.2.12. Забезпечити захист 

інформації в Системі відповідно до 

вимог чинного законодавства 

(Держспецзв’язок) 

Не 

враховано 
 

Відсутній 3.3. Адміністратор має право: 

… 

3.3.5. Одноосібно розірвати Договір 

на умовах пунктів 6.5, 6.6 цього 

Враховано 3.3. Адміністратор має право: 

… 

3.3.5. Одноосібно розірвати 

Договір на умовах пунктів 6.3 та 
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Договору (НКРЗІ (v1.5.2)) 6.4 цього Договору 

Відсутній 3.4. Оператор реєстру має право: 

… 

3.4.5. Одноосібно розірвати Договір 

на умовах пунктів 6.3 та 6.4 цього 

Договору. (НКРЗІ (v1.5.2)) 

Враховано 3.4. Оператор реєстру має право: 

… 

3.4.5. Одноосібно розірвати 

Договір на умовах пунктів 6.5, 

6.6 цього Договору. 

5.3. Сторони несуть відповідальність 

за підтримку стабільного 

функціонування ринку доменних імен. 

У разі, якщо Оператор реєстру 

приймає рішення про припинення 

діяльності на ринку реєстрацій, він 

зобов’язаний в строк не менше, чим за 

30 (тридцять) днів попередити про це 

Адміністратора. 

Оператор реєстру може прийняти 

рішення про припинення діяльності у 

випадках коли Оператор реєстру: 

1) не бажає подовжувати дію 

даного Договору; 

2) знаходиться в стані 

банкрутства і не має 

можливості виправити 

ситуацію. 

5.3. Сторони несуть 

відповідальність за підтримку 

стабільного функціонування ринку 

доменних імен відповідно до умов 

цього Договору та законодавства 

України.  
(Видалений сенс частково перенесено до 

п.п. 6.3.; Адміністратор .УКР (v1.5.1)) 

Враховано 5.3. Сторони несуть 

відповідальність за підтримку 

стабільного функціонування 

ринку доменних імен відповідно 

до умов цього Договору та 

законодавства України.  
 

5.4. Оператор реєстру повинен в 

термін не менше 90 (дев’яносто) днів 

сповістити Адміністратора про 

Видалити. 
(Перенесено до п.п. 6.4. Адміністратор 

.УКР (v1.5.1)) 

Враховано  
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небажання подовжувати дію даного 

Договору. 

5.5. Адміністратор повинен 

здійснити дії щодо вибору нового 

Оператора реєстру. 

Видалити.  
(Розширений сенс викладено у п.п. 6.8. та 

6.9. Адміністратор .УКР (v1.5.1)) 

Враховано  

6.1. Договір набуває юридичної сили 

з моменту його підписання і діє 10 

років. 

6.1. Договір набуває юридичної 

сили з моменту його підписання і діє 

10 років. (Адміністратор .УКР (v1.5.1) 

 

Враховано 6.1. Договір набуває юридичної 

сили з моменту його підписання і 

діє 10 років. 

6.2. Закінчення дії Договору означає, 

що Оператор реєстру позбувся права 

здійснювати діяльність по 

забезпеченню технічної підтримки 

системи реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР і 

ролі технічного контакту домену 

.УКР. 

6.2. Якщо Сторони в термін 90 

(дев’яносто) днів до дати завершення 

дії даного Договору не виявили 

бажання розірвати Договір, він 

автоматично буде пролонгований на 

наступні 10 років. (Адміністратор .УКР 

(v1.5.1) 

Враховано 6.2. Якщо Сторони в термін 90 

(дев’яносто) днів до дати 

завершення дії даного Договору 

не виявили бажання розірвати 

Договір, він автоматично буде 

пролонгований на наступні 10 

років. 

6.3. Якщо Сторони в термін 90 

(дев’яносто) днів до дати завершення 

дії даного Договору не виявили 

бажання розірвати Договір, він 

автоматично буде пролонгований на 

наступні 10 років. 

6.3. Цей Договір може бути 

припинений з ініціативи Оператора 

реєстру у наступних випадках, якщо 

Оператор реєстру:  

1) не бажає подовжувати дію 

даного Договору; 

2) знаходиться в стані 

банкрутства і не має можливості 

виправити фінансову ситуацію. 

(Адміністратор .УКР (v1.5.1) 

Враховано у 

редакції 

НКРЗІ 

6.3. Цей Договір може бути 

припинений з ініціативи 

Оператора реєстру у наступних 

випадках, якщо Оператор 

реєстру:  

1) знаходиться в стані 

банкрутства і не має можливості 

виправити фінансову ситуацію; 

2) у разі невиконання або 

неналежного виконання 
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6.3. Цей Договір може бути 

припинений з ініціативи Оператора 

реєстру у наступних випадках, якщо 

Оператор реєстру:  

1) знаходиться в стані 

банкрутства і не має можливості 

виправити фінансову ситуацію; 

2) у разі невиконання або 

неналежного виконання 

Адміністратором своїх зобов’язань за 

цим Договором;  (НКРЗІ (v1.5.2)) 

Адміністратором своїх 

зобов’язань за цим Договором;   

 6.4. Оператор реєстру повинен в 

термін не менше ніж 90 (дев’яносто) 

днів сповістити Адміністратора про 

небажання подовжувати дію даного 

Договору. (Адміністратор .УКР (v1.5.1) 

 

6.4. У разі виникнення обставин 

п.6.2, Оператор реєстру повинен в 

термін не менше ніж 90 (дев’яносто) 

днів сповістити Адміністратора про 

небажання подовжувати дію даного 

Договору. (НКРЗІ (v1.5.2)) 

Враховано у 

редакції 

НКРЗІ 

6.4. У разі виникнення 

обставин п.6.2, Оператор реєстру 

повинен в термін не менше ніж 

90 (дев’яносто) днів сповістити 

Адміністратора про небажання 

подовжувати дію даного 

Договору. 

 6.5. Цей договір може бути 

припинений з ініціативи 

Адміністратора у наступних 

Враховано у 

редакції 

Адміністрат

ора домену 

6.5. Цей договір може бути 

припинений з ініціативи 

Адміністратора у наступних 
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випадках: 

1) у разі невиконання або 

неналежного виконання Оператором 

реєстру своїх зобов’язань за цим 

Договором; 

2) у разі, якщо з вини Оператора 

реєстру неодноразово виникла 

загроза стабільності роботи реєстру 

домену .УКР, цілісності і захисту 

даних, що обробляються в реєстрі, 

порушень в обслуговуванні 

акредитованих реєстраторів та/або 

реєстрантів; 

3)у разі непередбачуваної зупинки роботи реєстру домену .УКР, якщо Оператор реєстру не може надати пояснень та впродовж терміну, що тричі перевищує визначений у погодженому Адміністратором Плані дій по відновленню працездатності системи при 

виникненні та після ліквідації 

аварійних ситуацій.  

Неналежним виконанням обов’язків 

Оператором реєстру або 

неодноразовим виникненням загроз 

стабільності роботи реєстру домену 

.УКР тощо вважаються дії Оператора 

реєстру, якщо збоку Адміністратора 

більше ніж тричі були зафіксовані 

порушення, про що Адміністратор 

повідомив Оператора реєстру 

письмово та впродовж 30 (тридцяти) 

днів з дати отримання такого 

.УКР випадках: 

1) у разі невиконання або 

неналежного виконання 

Оператором реєстру своїх 

зобов’язань за цим Договором; 

2) у разі, якщо з вини 

Оператора реєстру неодноразово 

виникла загроза стабільності 

роботи реєстру домену .УКР, 

цілісності і захисту даних, що 

обробляються в реєстрі, 

порушень в обслуговуванні 

акредитованих реєстраторів 

та/або реєстрантів; 

3) у разі непередбачуваної 

зупинки роботи реєстру домену 

.УКР, якщо Оператор реєстру не 

може надати пояснень та 

впродовж терміну, що тричі 

перевищує визначений у 

погодженому Адміністратором 

Плані дій по відновленню 

працездатності системи при 

виникненні та після ліквідації 

аварійних ситуацій.  

Неналежним виконанням 

обов’язків Оператором реєстру 
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письмового повідомлення 

Адміністратора Оператор реєстру не 

надав пояснень щодо причин 

порушень та не усунув причини і 

наслідки таких порушень. 

(Адміністратор .УКР (v1.5.1) 

 

6.5. Цей договір може бути 

припинений з ініціативи 

Адміністратора у наступних 

випадках: 

1) у разі невиконання або 

неналежного виконання Оператором 

реєстру своїх зобов’язань за цим 

Договором; 

2) у разі, якщо з вини Оператора 

реєстру неодноразово виникла 

загроза стабільності роботи реєстру 

домену .УКР, цілісності і захисту 

даних, що обробляються в реєстрі, 

порушень в обслуговуванні 

акредитованих реєстраторів та/або 

реєстрантів; 

Неналежним виконанням обов’язків 

Оператором реєстру або 

неодноразовим виникненням загроз 

стабільності роботи реєстру домену 

або неодноразовим виникненням 

загроз стабільності роботи 

реєстру домену .УКР тощо 

вважаються дії Оператора 

реєстру, якщо збоку 

Адміністратора більше ніж тричі 

були зафіксовані порушення, про 

що Адміністратор повідомив 

Оператора реєстру письмово та 

впродовж 30 (тридцяти) днів з 

дати отримання такого 

письмового повідомлення 

Адміністратора Оператор 

реєстру не надав пояснень щодо 

причин порушень та не усунув 

причини і наслідки таких 

порушень. 
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.УКР тощо вважаються дії Оператора 

реєстру, якщо збоку Адміністратора 

більше ніж тричі були зафіксовані 

порушення, про що Адміністратор 

повідомив Оператора реєстру 

письмово та впродовж 30 (тридцяти) 

днів з дати отримання такого 

письмового повідомлення 

Адміністратора Оператор реєстру не 

надав пояснень щодо причин 

порушень та не усунув причини і 

наслідки таких порушень. (НКРЗІ 

(v1.5.2)) 

 6.6. Адміністратор повинен в строк 

не менший ніж 90 (дев’яносто) днів 

повідомити Оператора реєстру про 

свій намір та причини припинити 

дію цього Договору. (Адміністратор 

.УКР (v1.5.1) 

 

6.6. У разі виникнення обставин 

п.6.2, Адміністратор повинен в строк 

не менший ніж 90 (дев’яносто) днів 

повідомити Оператора реєстру про 

свій намір та причини припинити 

дію цього Договору. (НКРЗІ (v1.5.2)) 

Враховано у 

редакції 

НКРЗІ 

6.6. У разі виникнення 

обставин п.6.2, Адміністратор 

повинен в строк не менший ніж 

90 (дев’яносто) днів повідомити 

Оператора реєстру про свій 

намір та причини припинити дію 

цього Договору. 

 6.7. Закінчення дії Договору 

означає, що Оператор реєстру 

Враховано 6.7. Закінчення дії Договору 

означає, що Оператор реєстру 
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позбувся права здійснювати 

діяльність по забезпеченню технічної 

підтримки системи реєстрації та 

користування доменними іменами в 

домені .УКР і ролі технічного 

контакту домену .УКР. (Адміністратор 

.УКР (v1.5.1) 

позбувся права здійснювати 

діяльність по забезпеченню 

технічної підтримки системи 

реєстрації та користування 

доменними іменами в домені 

.УКР і ролі технічного контакту 

домену .УКР. 
 6.8. У разі, якщо виникли підстави, 

щодо припинення дії цього Договору 

Адміністратор у строк не менший 

ніж за 60 днів повинен здійснити дії 

щодо вибору нового Оператора 

реєстру. (Адміністратор .УКР (v1.5.1) 

Враховано 6.8. У разі, якщо виникли 

підстави, щодо припинення дії 

цього Договору Адміністратор у 

строк не менший ніж за 60 днів 

повинен здійснити дії щодо 

вибору нового Оператора 

реєстру. 
 6.9. При виборі нового Оператору 

реєстру попередній Оператор 

реєстру, Договір з яким 

припиняється, повинен безкоштовно 

передати Адміністратору та 

визначеному ним новому Оператору 

реєстру актуальний на час передачі 

файл зони домену .УКР та відповідні 

дані з реєстру домену .УКР. 

(Адміністратор .УКР (v1.5.1)  

Враховано 6.9. При виборі нового 

Оператору реєстру попередній 

Оператор реєстру, Договір з 

яким припиняється, повинен 

безкоштовно передати 

Адміністратору та визначеному 

ним новому Оператору реєстру 

актуальний на час передачі файл 

зони домену .УКР та відповідні 

дані з реєстру домену .УКР. 
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Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник Робочої групи домену .УКР з 

підготовки проектів документів на 

засідання Координаційної Ради 

об’єднання підприємств “Український 

мережевий інформаційний центр” 

 

_______________________Г.М. Котенок 

 

План 

роботи Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на 

засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств “Український 

мережевий інформаційний центр” 

№ 

з/

п 

Назва заходу Термін 

виконання 

 

Відповідальн

ий за 

підготовку 

матеріалів 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Опрацювання, 

обґрунтування та  внесення 

на наступне засідання 

Координаційної Ради ОП 

УМІЦ пропозицій стосовно 

визначення Комісії з 

досудового вирішення 

доменних спорів в однині 

або множині 

7.11.2013 – 

обговорення 

пропозицій 

Гончарук 

Ю.В. 

 

2. Розробка Статуту 

Унітарного підприємства 

“Центр компетенції 

українського сегменту 

мережі Інтернет” та 

винесення на засідання 

Координаційної Ради ОП 

УМІЦ 

7.11.2013 – 

обговорення 

пропозицій 

Жарінова 

А.Г. 

 

3. Узагальнення та надання 

пропозицій до проекту 

Положення про Комісію з 

досудового вирішення 

доменних спорів 

14.11.2013 – 

узагальнення 

пропозицій, 

обговорення 

пропозицій 

Гончарук 

Ю.В. 

 

4. Узагальнення та надання 

пропозицій до проекту 

Порядку розв’язання 

доменних спорів 

14.11. – 

узагальнення 

пропозицій, 

обговорення 

Гончарук 

Ю.В. 
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пропозицій 

5. Розробка Регламенту 

взаємодії Комісії з 

досудового вирішення 

доменних спорів з 

Унітарним підприємством 

«Центр компетенції 

українського сегмента 

мережі Інтернет» 

14.11 – 

узагальнення 

пропозицій, 

обговорення 

пропозицій 

Жарінова 

А.Г.  

 

6. Розробка пропозицій щодо 

змін до Статуту ОП УМІЦ 

остаточно не 

визначено 

Гончарук 

Ю.В. 

 

 

Заступник Керівника Робочої групи     І. Кривцов 


