
Голові Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

О.М. Животовському 
 

Шановний Олександре Миколайовичу! 
 
 Рішенням НКРЗІ від 03.02.2015р. №67 «Про прийняття за основу 
проекту Закону України «Про електронні комунікації»» було запропоновано 
для публічного обговорення зазначений проект закону. 
 Цим листом направляємо свої зауваження і пропозиції до проекту 
Закону України «Про електронні комунікації» щодо адміністрування 
адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, що містяться у 
Додатках 1 та 2 до цього листа. 
 Необхідність врахування і прийняття наданих нами пропозицій і 
зауважень до проекту Закону України «Про електронні комунікації» щодо 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет 
обумовлена наступним. 
 Впродовж другої половини 2013 року – першої половини 2014 року 
робочою групою, яка була утворена за рішенням Координаційної ради з питань 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет 
ОП УМІЦ. Діяльність цієї робочої групи була забезпечена НКРЗІ, протоколи 
цієї робочої групи зберігаються у відповідному департаменті НКРЗІ. У 
діяльності цієї робочій групі брали участь представники ОП УМІЦ, 
громадських організацій та асоціацій у сфері ІКТ, органів державної влади, 
операторів реєстрів доменів .UA та .УКР, реєстраторів доменних імен, 
експерти з питань захисту інтелектуальної власності. За результатами 
діяльності робочої групи були визначені засади законодавчого і нормативного 
врегулювання питань адміністрування, реєстрації і користування доменними 
іменами, що визначені у наданих нами пропозиціях і зауваженнях до проекту 
Закону України «Про електронні комунікації». 
 Необхідність врегулювати на законодавчому рівні питання діяльності 
з реєстрування, адміністрування і користування адресами та іменами в 
українському сегменті Інтернет зокрема визначена в розділі «Використання 
Інтернет» Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, що схвалена 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 316-р., що 
згідно ст.ст. 27, 30 діючого Закону України «Про телекомунікації» мала бути 
врахована НКРЗІ під час розробки пропозицій вдосконалення законодавства. 
Натомість НКРЗІ не було враховано зазначене завдання. 
 
 

Також, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до завдань гармонізації 
законодавства України з правом ЄС, слід врахувати, що ЄС було здійснене 
відповідне законодавче та нормативне врегулювання питань адміністрування 
і реєстрації доменних імен у домені .EU, а також визначена необхідність 
застосування практики досудового врегулювання спорів з питань 



адміністрування, реєстрування і користування доменними іменами (Alternative 
Dispute Resolution (ADR) Policy) з урахуванням питань захисту 
інтелектуальної власності в мережі Інтернет. При розробці запропонованих 
зауважень і пропозицій до проекту Закону України «Про електронні 
комунікації» враховані положення наступних Регламентів ЄС: Commission 
Regulation (EC) No 874/2004 [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0874:EN:NOT] та 
Commission Regulation (EC) No 1137/2008 [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1137:EN:NOT], які 
у свою чергу не були враховані НКРЗІ. 
 У тому числі залишаються актуальними питання внесення змін і 
доповнень до законів України щодо захисту авторського права та суміжних 
прав в мережі Інтернет, розробка яких у цей час здійснюється Міністерством 
економічного розвитку України і у роботі над якими бере участь наша 
організація. Запропоновані нами зміни і зауваження також враховують ці 
завдання. 
 І нарешті, у наших пропозиціях і зауваженнях враховані у тому числі 
завдання держави щодо визначення прав і обов’язків з реєстрації доменних 
імен спеціального користування, таких як GOV.UA, MІL.UA, EDU.UA, а 
також адміністрування цих доменних імен у воєнному та надзвичайному стані, 
що визначено у відповідних дорученнях КМУ та РНБОУ останнім часом і які 
також не були враховані НКРЗІ. 
 Зазначені у додатках і у цьому листі зауваження і пропозиції до проекту 
Закону України «Про електронні комунікації» також направляються нами до 
інших органів державної влади. 
 Просимо Вас врахувати й забезпечити прийняття запропонованих нами 
зауважень і пропозицій до проекту Закону України «Про електронні 
комунікації». 
 
 Додаток: 

- Додаток №1 з текстом пропозицій, на 14 (чотирнадцяти) сторінках; 
- Додаток №2 з порівняльною таблицею, на 30 (тридцяти) сторінках.  

      
     

З повагою, 
  

     Директор ОП УМІЦ                  Ю. Гончарук 


