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Протокол № 4
засідання Координаційної ради
об'єднання підприємств „Український мережевий інформаційний центр”
від 22 червня 2004 року
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);
 Пєтухов Іван Михайлович, член Правління УСПП, Голова комісії з питань науки
та технологій.
Присутні на засіданні:

нч

 Нетудихата Леонід Іванович, Перший заступник Голови Державного комітету
зв’язку та інформатизації України.
Секретар засідання:
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 Гончарук Юрій Володимирович, директор об'єднання підприємств «Український
мережевий інформаційний центр», без вирішального голосу.
Порядок денний:
1. Стан виконання рішень Протоколу №3 Координаційної Ради від 08.04.04р..
2. Про лист Державного Департаменту інтелектуальної власності щодо входження
Голови зазначеного департаменту п. Паладія М.В. до складу Координаційної Ради
УМІЦ.
3. Про доручення КМУ № 24103/1/1-04 від 08.06.04р. щодо внесення зауважень та
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4.
5.
6.

пропозицій до проекту Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг,
підготовлених УМІЦ.
Про склад Регламентного комітету УМІЦ.
Про склад Юридичного комітету УМІЦ.
Про початок розробки проекту «Правил реєстрацій та користування іменами
доменів в домені .UA».
Про участь в Регіональній зустрічі RIPE NCC, що відбулась в м. Москва (РФ) з
16.06 по 18.06.04р.
Про участь делегації України в спільній зустрічі Міжурядового консультативного
комітету GAC ICANN, ICANN та симпозіумі Всесвітнього союзу електрозв’язку
(ITU) з 17.07. по 24.07.04р. в Куала Лумпур, Малайзія.
Різне.
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1. Прийняти до відома інформацію про стан виконання рішень Протоколу №3
Координаційної Ради УМІЦ від 08.04.04р.
2. Включити до складу Координаційної Ради УМІЦ Голову Державного
департаменту інтелектуальної власності п. Паладія М.В..
3. Доручити директору УМІЦ разом із зацікавленими сторонами - учасниками
УМІЦ, створити робочу групу для аналізу, опрацювання пропозиції, зауважень і
доповнень до проекту «Правил надання та отримання телекомунікаційних
послуг».
4. Затвердити склад Регламентного комітету УМІЦ згідно із додатком №1 до цього
протоколу.
5. Затвердити склад Юридичного комітету УМІЦ згідно із додатком №2 до цього
протоколу.
6. Згідно з умовами рішення Протоколу засідання Координаційної Ради №3 від 8
квітня 2004 року (п.8), після створення Регламентного та Юридичного комітетів
УМІЦ розпочати роботу з розробки проекту «Правил реєстрацій та користування
іменами доменів в домені .UA». Про початок розробки проекту та початок
публічного обговорення зазначених Правил розмістити повідомлення в ЗМІ.
7. Прийняти до відома інформацію про участь представників УМІЦ та
Держкомзв’язку в Регіональній зустрічі RIPE NCC, що відбулась в м. Москва
(РФ) з 16.06 по 18.06.04р..
8. Визнати доцільним участь уповноважених представників в спільній зустрічі
Міжурядового консультативного комітету GAC ICANN, ICANN та симпозіумі
Всесвітнього союзу електрозв’язку (ITU) з 17.07. по 24.07.04р. в Куала Лумпур,
Малайзія.
9. Просити Держкомзв’язку надати УМІЦ організаційної підтримки з питань
врегулювання умов оренди приміщень для розміщення персоналу та обладнання
УМІЦ за адресою: вул. Володимирська, 10, м. Київ, ЦММТТС ВАТ
«Укртелеком». Директору УМІЦ надіслати
до Держкомзв’язку відповідні
матеріали та інформацію про стан питання та пропозиції щодо оренди зазначених
приміщень.
Заст. Голови

К.Синявський

Секретар

Ю.Гончарук

