Протокол № 3
засідання Координаційної ради
об'єднання підприємств „Український мережевий інформаційний центр”
від 8 квітня 2004 року
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Присутні:

члени Координаційної ради:
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 Яценко Олег Володимирович, Голова Державного комітету зв’язку та
інформатизації України;
 Бондар Віктор Васильович, начальник Управління стратегії розвитку
інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України;
 Бурлаков Володимир Михайлович, заступник керівника управління аналітичного
та інформаційного забезпечення Головного управління з питань судової реформи,
діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації
Президента України;
 Герасимов Анатолій Павлович, заступник Голови Служби безпеки України;
 Кравченко Юрій Григорович, заступник Голови - державний уповноважений
Антимонопольного комітету України;
 Алексєєв Владислав Юрійович, представник Асоціації «Український Союз
інтелектуальної власності» (УСІВ);
 Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв’язку “Телас”;
 Поліщук Василь Григорович, Президент Української національної Інтернет
асоціації (УНІА);
 Синявський Костянтин Степанович, Голова Правління Асоціації учасників ринку
Інтернет в Україні (АУРІУ), Заступник Голови Координаційної Ради;
 Бернатович Олександр Станіславович, Голова Всеукраїнської асоціації
комп’ютерних клубів (ВАКК).
Присутні на засіданні:

нч

 Нетудихата Леонід Іванович, Перший заступник Голови Державного комітету
зв’язку та інформатизації України;
 Пєтухов Іван Михайлович, член Правління УСПП, Голова комісії з питань науки
та технологій, запрошений, без вирішального голосу.
Секретар засідання:
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 Гончарук Юрій Володимирович, директор об'єднання підприємств «Український
мережевий інформаційний центр», без вирішального голосу.

Порядок денний:

1. Обрання голови Координаційної Ради.
2. Про дотримання вимог щодо забезпечення паритетності представників органів
державного управління та недержавних організацій – учасників ринку Інтернет у
складі Координаційної Ради.
3. Інформація про стан виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України №
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447-р від 22.07.03р. «Про адміністрування домену «.UA».
4. Інформація про Угоду від 22.01.04р. між Державним Комітетом зв’язку та
інформатизації України та об'єднанням підприємств «Український мережевий
інформаційний центр» (далі - УМІЦ) про врегулювання відносин, пов’язаних з
провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського
сегмента мережі Інтернет, яку укладено у відповідності до Розпорядження
Кабінету Міністрів № 447-р від 22.07.03р., пункту 3.2.2. Статуту УМІЦ, Закону
України «Про телекомунікації» та рекомендацій «GAC Принципів».
5. Про план-графік заходів зі створення технічного центру УМІЦ, що відповідатиме
вимогам до технічних центрів підтримки доменів верхнього рівня кодів країн
(ccTLD) та підготовку до переделегування прав адміністрування домену .UA.
6. Про створення Регламентного комітету. Питання розробки та затвердження
«Положення про Регламентний комітет УМІЦ». Завдання діяльності
Регламентного комітету.
7. Про створення Юридичного комітету. Питання розробки та затвердження
«Положення про Юридичний комітет УМІЦ». Пропозиції щодо складу
Юридичного комітету. Завдання діяльності Юридичного комітету.
8. Про «Правила реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA» (далі
Правила).
9. Інформація про участь української делегації в Римському регіональному форумі
GAC ICANN 29 лютого – 6 березня 2004 року. Питання членства України в GAC
ICANN. Стан питання.
10. Про вступ об'єднання «Український мережевий інформаційний центр» до складу
учасників Консорціуму кириличних імен Інтернет (CyrLINC).
11. Про домен “ukraine.info”.
12. Про порядок прийняття рішень Координаційною Радою в період між засіданнями
методом опитування та в електронній формі.
13. Питання членства Українського Союзу промисловців і підприємців (УСПП) у
складі Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр»,
згідно із листом УСПП № 02-1-466 від 26.03.04р. про включення до складу
Координаційної Ради члена Правління УСПП, Голову Комісії з питань науки та
технологій п. Пєтухова Івана Михайловича.
14. Різне.
Рішення:
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1. Обрати головою Координаційної ради об'єднання підприємств „Український
мережевий інформаційний центр” Голову Державного комітету зв'язку та
інформатизації України п. Яценка Олега Володимировича.
2. З метою дотримання вимог паритетності представників органів державного
управління та недержавних організацій – учасників ринку Інтернет у складі
Координаційної Ради, визнати доцільною участь у складі Координаційної Ради
представника Державного департаменту інтелектуальної власності (ДІВ)
Міністерства освіти і науки України. Просити Держкомзв'язку звернутись з
відповідною пропозицією до ДІВ.
3. Інформацію про стан виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
адміністрування домену «.UA» взяти до відома.
4. Інформацію про Угоду від 22.01.04р. між Державним Комітетом зв’язку та
інформатизації України та об'єднанням підприємств «Український мережевий
інформаційний центр» про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням
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діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі
Інтернет взяти до відома. Директору УМІЦ чітко дотримуватись умов цієї Угоди.
Інформувати ICANN про укладання цієї Угоди та послідовне дотримання
рекомендацій «GAC Принципів».
5. Доручити директору УМІЦ спільно з учасниками УМІЦ доопрацювати планграфік заходів зі створення технічного центру UANIC (ТЦ УМІЦ), що
відповідатиме вимогам до технічних центрів підтримки доменів верхнього рівня
кодів країн (ccTLD). Встановити загальний термін виконання план-графіка 3
місяці. Після реалізації план-графіка протягом одного місяця здійснити аудит
технічної готовності центру UANIC, підготувати відповідні документи та запити
до IANA/ICANN у відповідності з документом «Огляд покрокової процедури
переделегування ccTLD».
6. Доручити директору УМІЦ за участю сторін – учасників Координаційної Ради у
двотижневий термін утворити Регламентний комітет УМІЦ у складі 5-8 експертів.
Регламентному комітету розробити «Положення про Регламентний комітет
УМІЦ» та внести його на розгляд Координаційної Ради. Рішення Координаційної
Ради щодо складу Регламентного комітету, його Голови, затвердження
«Положення про Регламентний комітет УМІЦ», перелік завдань діяльності
Регламентного комітету прийняти окремим протоколом шляхом опитування.
7. Доручити директору УМІЦ за участю сторін – учасників Координаційної Ради у
місячний термін утворити Юридичний комітет УМІЦ у складі 5-8 фахівців юристів. Юридичному комітету розробити «Положення про Юридичний комітет
УМІЦ» та внести його на розгляд Координаційної Ради. Рішення Координаційної
Ради щодо складу Юридичного комітету, його Голови, затвердження «Положення
про Юридичний комітет УМІЦ», перелік завдань діяльності Юридичного
комітету прийняти окремим протоколом шляхом опитування або на наступному
засіданні Координаційної Ради.
8. Доручити директору УМІЦ, за участю сторін – учасників Координаційної Ради,
Регламентному та Юридичному комітетам УМІЦ та за участю інших
зацікавлених сторін – організацій учасників ринку Інтернет в Україні, у
відповідності до умов Угоди між Держкомзв'язку та УМІЦ, у місячний термін
розробити проект «Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені
.UA», забезпечивши відкрите обговорення проекту Правил серед зацікавлених
організацій, зібрати, проаналізувати, обробити та внести відповідні зауваження та
пропозиції до проекту, опублікувати проект «Правил реєстрацій та користування
іменами доменів в домені .UA» у ЗМІ. Після доопрацювання представити проект
«Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA» для
затвердження його Координаційною Радою.
9. Схвалити результати участі української делегації в Римському регіональному
форумі GAC ICANN 29 лютого – 6 березня 2004 року. Визнати доцільним
завершення процедури вступу представників України до складу Урядового
консультативного комітету GAC ICANN.
10. Визнати доцільним вступ УМІЦ до складу учасників Консорціуму Кириличних
імен в Інтернет (CyrLINC). Доручити директору УМІЦ, після представлення
Координаційній Раді установчих документів Консорціуму CyrLINC, здійснити
необхідні заходи для забезпечення участі УМІЦ в зазначеному консорціумі з
метою координації зусиль щодо розвитку багатомовної системи доменних імен в
Інтернет (IDN), врегулювання питань, пов’язаних з адмініструванням домену
«.УА» та здійснення реєстрацій кириличних доменних імен.
11. Директору УМІЦ здійснити необхідні заходи щодо подовження терміну
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Підписи:

Бурлаков В.М.

Герасимов А.П.
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Кравченко Ю.Г.

Бондар В.В.
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Яценко О.В.

Алексєєв В.Ю.

Поліщук В.Г.

Синявський К.С.

Бернатович О.С.
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резервування доменного імені “ukraine.info” та з моменту готовності технічного
центру УМІЦ здійснити реєстрацію цього доменного імені для його подальшого
використання в інтересах функціонування відповідного сайту [призначення та
умови сайту визначити пізніше*].
12. Визначити, що додатково до умов п. 5.13 Статуту ОП «Український мережевий
інформаційний центр» (UANIC), в період між засіданнями рішення
Координаційною Радою можуть прийматись після попереднього обговорення
необхідних питань та проектів методом опитування та почергового підписання
відповідних протоколів як очно, так і у вигляді електронних документів. В таких
випадках в протоколах вказується результат голосування по кожному з окремих
питань (рішень).
13. Схвалити участь Українського Союзу промисловців і підприємців у складі
Координаційної Ради Об'єднання підприємств «Український мережевий
інформаційний центр». Включити до складу Координаційної Ради члена
Правління УСПП, Голову Комісії з питань науки та технологій п. Пєтухова Івана
Михайловича.
14. Просити Держкомзв'язку врегулювати питання оренди приміщень для
розташування обладнання та персоналу УМІЦ на умовах, які би відповідали
існуючим рекомендаціям ICANN щодо довготривалого та сталого
функціонування відповідного технічного центру УМІЦ.

Секретар:

Гончарук Ю.В.

