
Протокол № 5 
засідання Координаційної ради  

об'єднання підприємств „Український мережевий інформаційний центр” 
від 18 жовтня 2004 року 

 
Присутні: 

члени Координаційної ради: 
 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; 
 Паладій Микола Васильович, Голова Державного департаменту інтелектуальної 

власності. 
Присутні на засіданні: 

 Нетудихата Леонід Іванович, Заступник Міністра транспорту і зв’язку України; 
 Савченко Олексій Якович, Перший заступник директора Державного департаменту з 

питань зв’язку та інформатизації; 
 Дмитришин Володимир Степанович, Заступник голови Державного департаменту 

інтелектуальної власності; 
 Нестеренко Олександр Васильович, начальник управління Держкомзв'язку. 

 
Секретар засідання: 

 Гончарук Юрій Володимирович, директор об'єднання підприємств «Український 
мережевий інформаційний центр». 

 
Порядок денний: 
1. Обрання Голови Координаційної Ради у зв’язку із реорганізацією Державного 

комітету зв’язку та інформатизації України у Державний департамент зв’язку та 
інформатизації Міністерства транспорту і зв’язку України та у відповідності до 
Статуту Об'єднання «Український мережевий інформаційний центр». 

2. Питання правонаступництва Міністерства транспорту і зв’язку України та Державного 
департаменту з питань зв’язку та інформатизації України щодо зобов’язань у 
відповідності до статутних документів Об'єднання «Український мережевий 
інформаційний центр» та умов Угоди між Державним комітетом зв’язку та 
інформатизації України та Об'єднанням «Український мережевий інформаційний 
центр». 
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3. Про існуючий стан ринку реєстрації та користування доменними іменами в домені 
.UA. Інформація про призупинення ТОВ «Хостмайстер» обслуговування заявок 
підприємств – реєстраторів. Інформація про наміри ТОВ «Хостмайстер» набути 
членства та укласти відповідні угоди із CENTR – європейською асоціацією 
адміністрацій національних доменів верхнього рівня, та із ICANN – Інтернет 
корпорацією з присвоєння номерів та імен. Інформація щодо контактів з діючим 
адміністратором домену .UA п. Д. Кохманюком. 

4. Про членство України в Міжурядовому консультативному комітеті Інтернет 
Корпорації з присвоєння номерів і імен – GAC ICANN. Питання участі в наступній 
робочій зустрічі  GAC ICANN в Кейптауні в грудні ц.р.. 

5. Про удосконалення нормативно-правової бази України в галузі зв’язку та 
інформатизації щодо управління адресним простором українського сегмента мережі 
Інтернет. 

6. Про стан виконання попередніх рішень Координаційної Ради УМІЦ. 
7. Про стан роботи зі створення технічного центру УМІЦ (UANIC). 
8. Про хід діяльності з розробки проекту «Правил реєстрації і користування доменними 

іменами в домені .UA», про порядок опитування зацікавлених організацій та 
публічного обговорення зазначеного проекту. 

9. Про затвердження Положень про Регламентний та Юридичний комітети КР УМІЦ та 
затвердження Голів цих комітетів. 

10. Про включення представника Державного департаменту інтелектуальної власності 
(ДДІВ) до складу Юридичного комітету УМІЦ (за згодою). 

11. Визначення принципів та плану дій щодо переделегування домену GOV.UA та 
подальше обслуговування (адміністрування) цього домену ОП «Український 
мережевий інформаційний центр» (UANIC). 

12. Про початок процедури делегування кореневого суфіксу України в системі адресації 
стандарту ENUM та подальшого його адміністрування ОП УМІЦ. 

13. Про доцільність використання мережевої інфраструктури та технічного центру УМІЦ 
(UANIC) з метою підтримки ЦЗО. 

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Об'єднання підприємств «Український 
мережевий інформаційний центр».  

15. Про створення постійно діючого Третейського суду при ОП УМІЦ у відповідності до 
п. 3.1.26 Угоди про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет від 
22.01.04р., №2. 

16. Різне (стан сплати внесків, питання договору оренди приміщень тощо). 
 
Рішення: 
1. Обрати Головою Координаційної Ради Заступника Міністра транспорту і зв’язку 

України п. Нетудихату Л.І.. 
2. Прийняти до відома, що згідно із Указом Президента України «Про утворення 

Міністерства транспорту та зв'язку України», № 811 від 24.07.04р. Міністерство 
транспорту та зв'язку України є правонаступником прав і обов'язків Державного 
комітету зв'язку та інформатизації України. Відзначити, що згідно із Положенням про 
Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації у складі Міністерства 
транспорту і зв’язку України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
№1264 від 22.09.04р., Держзв'язку здійснює заходи щодо управління та визначення 
уповноваженої організації з адміністрування адресним простором українського 
сегмента мережі Інтернет, у тому числі домену UA. Таким чином, Угода №2 від 
22.01.04р. про врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, укладена 
між Держкомзв'язку  і ОП «Український мережевий інформаційний центр» зберігає 
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свою чинність. Згідно з умовами цієї Угоди ОП «Український мережевий 
інформаційний центр» (UANIC) є уповноваженою організацією - адміністратором 
адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, в тому числі домену .UA. 
Директору УМІЦ у тижневий строк надати до Держзв'язку текст Угоди про 
врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з адміністрування 
адресного простору українського сегмента мережі Інтернет для її підписання. 

3. Визнати існуючий стан ринку реєстрації та користування доменними іменами в домені 
.UA як неприйнятний і такий, що загрожує нормальному функціонуванню 
українського сегмента мережі Інтернет. Директору УМІЦ на протязі доби 
поінформувати ICANN, GAC ICANN та виконуючих обов’язки адміністраторів п. 
Д.Кохманюка та п. І.Свиридова про випадок з відмовою в обслуговуванні реєстраторів 
та необхідність негайного припинення деструктивних дій по відношенню до 
реєстраторів та користувачів. Директору УМІЦ, разом із сторонами – учасниками 
УМІЦ, до 20.10.04р. підготувати проект листа – звернення від імені Голови 
Координаційної Ради до Президента ICANN, Голови GAC ICANN, виконавчого 
директора IANA/ICANN та інших відповідальних осіб ICANN щодо оцінки стану з 
адміністрування домену .UA та наступних кроків з переделегування адміністрування 
домену .UA об’єднанню підприємств «Український мережевий інформаційний центр» 
(UANIC). Директору УМІЦ, в місячний термін поінформувати ICANN та CENTR про 
неприпустимість укладання будь-яких формальних угод, в тому числі про членство, із 
Д. Кохманюком та ТОВ «Хостмайстер». 

4. Прийняти до відома інформацію щодо проекту акту Кабінету Міністрів України щодо 
членства України в Міжурядовому консультативному комітеті Інтернет Корпорації з 
призначення номерів та імен – GAC ICANN. Визнати необхідною участь делегації 
Держзв'язку та УМІЦ в черговій зустрічі  GAC ICANN в Кейптауні в грудні ц.р..   

5. Доручити Регламентному та Юридичному комітетам УМІЦ, директору УМІЦ, спільно 
із зацікавленими організаціями – учасниками УМІЦ, здійснити аналіз існуючих 
нормативно-правових актів, законопроектів та проектів нормативно-правових актів та 
на постійній основі розробляти пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової 
бази в галузі зв’язку (телекомунікацій) та інформатизації щодо управління адресним 
простором українського сегменту мережі Інтернет та вносити відповідні пропозиції 
комітетів на розгляд Координаційній Раді УМІЦ. 

6. Прийняти до відома інформацію про стан виконання попередніх рішень 
Координаційної Ради. 

7. Прийняти до відома інформацію про стан роботи зі створення технічного центру 
УМІЦ (UANIC). Просити організації та установи – учасників КР УМІЦ надати 
організаційну та технічну підтримку виконавчому органу УМІЦ в питаннях створення 
технічного центру та виконання рішень Координаційної Ради. 

8. Прийняти до відома інформацію про хід діяльності з розробки проекту «Правил 
реєстрації і користування доменними іменами в домені .UA» (надалі – Правил). 
Відзначити, що після підготовки попереднього проекту Правил Регламентним та 
Юридичним комітетами, цей проект має бути офіційно надісланий для обговорення та 
узгодження організаціям – учасникам КР УМІЦ. Після доопрацювання зауважень і 
доповнень, отриманих від організацій – учасників, проект Правил має бути 
опублікований для публічного обговорення. 

9. Затвердити Положення про Регламентний комітет Координаційної Ради УМІЦ (надалі 
– Регламентний комітет УМІЦ). Затвердити Головою Регламентного комітету УМІЦ п. 
Каргаполова Юрія Володимировича (за згодою). Затвердити Положення про 
Юридичний комітет Координаційної Ради УМІЦ (надалі – Юридичного комітету 
УМІЦ). Затвердити Головою Юридичного Комітету УМІЦ п. Козьякова Сергія 
Юрійовича (за згодою). 

10. Включити за згодою представника Державного департаменту інтелектуальної 
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власності п. Краснобокого В.Ю., начальника відділу інформаційного забезпеченні в 
сфері інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності 
до складу Юридичного комітету УМІЦ. 

11. Питання визначення принципів та плану дій щодо переделегування домену GOV.UA 
розглянути на наступному засіданні Координаційної Ради.  

12. Приймаючи до уваги, що згідно із умовами п. 2.5 Угоди №2 від 22.01.04р. про 
врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з адміністрування 
адресного простору українського сегмента мережі Інтернет та згідно із п.2.1 Статуту 
ОП «Український мережевий інформаційний центр», питання адміністрування реєстру 
ідентифікаторів в стандарті ENUM віднесено до компетенції ОП УМІЦ, доручити 
директору УМІЦ в координації із Держзв'язку, розпочати процедуру делегування 
(реєстрації) кореневого суфіксу України системи адресації в стандарті ENUM. 
Визначити адміністратором українського кореневого суфіксу реєстру ENUM 
(0.8.3.e164.arpa у відповідності до RFC-3761) ОП «Український мережевий 
інформаційний центр» (UANIC). Директору УМІЦ разом із зацікавленими сторонами – 
учасниками УМІЦ, до наступного засідання Координаційної Ради підготувати план 
заходів щодо впровадження діяльності з адміністрування українського реєстру ENUM. 

13. Доручити директору УМІЦ у місячний термін, разом із зацікавленими організаціями – 
учасниками УМІЦ, вивчити питання доцільності спільного використання мережевої 
інфраструктури та технічного центру УМІЦ (UANIC) з метою основної та/або 
резервної підтримки ЦЗО та надати свої пропозиції Координаційній Раді.  

14. Ухвалити зміни і доповнення до Статуту Об’єднання підприємств «Український 
мережевий інформаційний центр», виклавши його в новій редакції (згідно з Додатком 
№1 до цього Протоколу) в п.5.20 щодо повноважень Координаційної Ради. Доручити 
директору ОП УМІЦ у місячний термін здійснити необхідні заходи щодо державної 
реєстрації змін і доповнень до Статуту ОП «Український мережевий інформаційний 
центр». 

15. У відповідності до п. 5.20 Статуту ОП УМІЦ (із змінами і доповненнями), а також у 
відповідності до п. 3.1.26 Угоди про врегулювання відносин, пов’язаних з 
провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента 
мережі Інтернет від 22.01.04р., №2, укладеної між Держкомзв’язку та ОП УМІЦ, 
утворити постійно діючий третейський суд при ОП УМІЦ (надалі – Третейський Суд 
УМІЦ). Доручити Юридичному комітету УМІЦ у місячний термін розробити проект 
Положення про Третейський Суд УМІЦ, проект Регламенту Третейського Суду УМІЦ 
та надати зазначені проекти для затвердження Координаційній Раді УМІЦ. Доручити 
директору УМІЦ разом із Юридичним комітетом УМІЦ та зацікавленими 
організаціями – учасниками УМІЦ у двохмісячний термін здійснити необхідні заходи 
щодо державної реєстрації Третейського Суду УМІЦ та надати для затвердження 
Координаційній Раді пропозиції щодо списку третейських суддів. 

16. Директору УМІЦ в двотижневий термін підготувати та надіслати до Держзв'язку та 
інших сторін відповідні листи з питань сплати членських (вступних) внесків, надання 
організаційної допомоги щодо врегулювання відносин з оренди приміщень тощо. 

 
 
Заступник Голови  
Координаційної Ради       Синявський К.С. 
 
 
 
Секретар засідання, 
Директор ОП УМІЦ        Гончарук Ю.В. 
 

Ок
он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт


