Протокол № 8
засідання Координаційної Ради
об'єднання підприємств „Український мережевий інформаційний центр”
від 14 вересня 2006 року
Присутні:

−
−
−
−






Представники організацій – учасників Координаційної Ради:
Нетудихата Леонід Іванович, заступник Міністра транспорту та зв’язку України;
Яцук Петро Петрович, заступник директора Державного департаменту з питань
зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України;
Дмитришин Володимир Степанович, Заступник голови Державного
департаменту інтелектуальної власності;
Табачек Наталія Валеріївна, представник Управління стратегії розвитку
інформаційних ресурсів та технологій Кабінету Міністрів України
Тумко Віктор Олексійович, представник Української Національної Інтернет
Асоціації (УНІА);
Колобов Сергій Олександрович, заступник начальника Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації (ДСТЗІ СБУ);
Каргаполов Юрій Володимирович, начальник відділу технологій IP, Інтернет,
широкосмугового доступу Департаменту телекомунікацій Національної комісії з
питань регулювання зв’язку України (НКРЗ);
Ольшанський Олександр Якович, член Правління Інтернет Асоціації України
(ІнАУ).
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члени Координаційної Ради:
Кравченко Юрій Григорович, Перший заступник Голови - державний
уповноважений Антимонопольного комітету України;
Олійник Володимир Филимонович, член Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України;
Коновалов Ігор Вікторович, Голова Державної Служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України.;
Здзеба Ігор Олексійович, начальник Управління стратегії розвитку
інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв’язку “Телас”;
Синявський Костянтин Степанович, Голова Правління Асоціації учасників
ринку Інтернет в Україні (АУРІУ), Заступник Голови Координаційної Ради;
Поліщук Василь Григорович, Президент Української національної Інтернет
асоціації (УНІА);
Бернатович Олександр Станіславович, Голова Всеукраїнської асоціації
комп’ютерних клубів (ВАКК);
Попова Тетяна Володимирівна, Голова Правління Інтернет Асоціації України
(ІнАУ);
Пєтухов Іван Михайлович, член Правління УСПП, Голова комісії з питань науки
та технологій.
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Запрошені:
 Черненко Тетяна Володимирівна, директор ТОВ «Хостмайстер» (запрошена для
участі в обговоренні частини питань порядку денного засідання).
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Секретар засідання:
 Гончарук
Юрій
Володимирович,
директор
об'єднання
«Український мережевий інформаційний центр» (УМІЦ).
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Порядок денний:
1. Про зміни у складі Координаційної Ради УМІЦ, пов’язані із призначеннями
посадових осіб організацій – учасників Координаційної Ради УМІЦ.
2. Про зміну представника Державного департаменту інтелектуальної власності у
складі Координаційної Ради УМІЦ.
3. Про участь Служби безпеки України у складі організацій – учасниць
Координаційної Ради УМІЦ.
4. Про участь у складі організацій – учасниць Координаційної Ради УМІЦ
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
5. Про затвердження нового складу Координаційної Ради УМІЦ та про обрання
Голови Координаційної Ради УМІЦ.
6. Про стан переговорів з ICANN щодо переделегування домену .UA.
7. Про координацію дій організацій – учасниць Координаційної Ради УМІЦ та
інших організацій – суб’єктів ринку Інтернет в Україні щодо публічного
звернення (опитування) ICANN про переделегування домену .UA.
8. Про стан справ з підготовки нових Правил та визначення процедури прийняття
нових «Правил реєстрацій, адміністрування та користування доменними
іменами в домені .UA».
9. Інформація Інтернет Асоціації України (ІнАУ) про переговори з поточним
адміністратором домену .UA п. Дмитром Кохманюком та досягнуті
домовленості.
10. Інформація Інтернет Асоціації України (ІнАУ) про стан та перспективи
адміністрування домену kiev.ua.
11. Діалог Координаційної Ради УМІЦ з ТОВ «Хостмайстер» щодо пошуку
можливого компромісного рішення у процесі переделегування і подальшого
адміністрування домену .UA. Обговорення ситуації, чи можливе подовження
виконання ТОВ «Хостмайстер» функцій з технічного обслуговування системи
реєстрацій доменних імен та технічної підтримки системи доменних імен
домену .UA при здійсненні адміністративних функцій УМІЦ.
12. Про адміністрування доменів спеціального призначення gov.ua та edu.ua.
13. Про стан сплати внесків засновниками/учасниками УМІЦ.
14. Про стан виконання попередніх рішень Протоколу №7 від 23.12.2005 року.
15. Інші питання.
- питання з попереднього протоколу: «Питання доцільності визнання недійсною
у судовому порядку Угоди про передачу адміністративних повноважень, №
1/2001 від 25 березня 2001 року, укладеної між Д.Кохманюком, І.Свиридовим та
ТОВ "Хостмайстер", розглянути на наступному засіданні».

Рішення:
1. Взяти до відома інформацію про зміни представника Міністерства транспорту та
зв’язку України у зв’язку із призначенням нового керівництва міністерства.
2. Взяти до відома інформацію Державного департаменту інтелектуальної
власності у складі Координаційної Ради УМІЦ про заміну представника цієї
організації у складі Координаційної Ради УМІЦ.
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3. Визначити необхідність додатково вивчити питання участі СБ України у складі
організацій – учасниць Координаційної Ради УМІЦ. Питання розглянути на
наступному засіданні Ради. Просити Голову Координаційної Ради провести
додаткові консультації із зазначеного питання.
4. Приймаючи до уваги, що здійснення спеціального зв’язку та захисту інформації
в Україні у відповідності до Закону України «Про Державну службу
спеціального зв’язку та захисту інформації України»тепер покладені на
відповідну службу ввести до складу організацій – учасниць Координаційної
Ради УМІЦ відповідно (за згодою) Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України.
5. Затвердити поточний склад Координаційної Ради УМІЦ з наступних
представників організацій-учасників ради УМІЦ:
1) Нетудихата Леонід Іванович, Заступник Міністра транспорту та зв'язку
України, Голова Координаційної Ради УМІЦ;
2) Олійник Володимир Филимонович, член Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України;
3) Коновалов Ігор Вікторович, Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України;
4) Кравченко Юрій Григорович, Перший заступник Голови - державний
уповноважений Антимонопольного комітету України;
5) Здзеба Ігор Олексійович, начальник Управління стратегії розвитку
інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів
України;
6) Дмитришин Володимир Степанович, Заступник голови Державного
департаменту інтелектуальної власності;
7) Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв'язку "Телас";
8) Поліщук Василь Григорович, Президент Української національної
Інтернет асоціації (УНІА);
9) Синявський Костянтин Степанович, Голова Правління Асоціації
учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ), Заступник Голови
Координаційної Ради;
10) Бернатович Олександр Станіславович, Голова Всеукраїнської асоціації
комп'ютерних клубів (ВАКК);
11) Пєтухов Іван Михайлович, член Правління УСПП, Голова комісії з питань
науки та технологій;
12) Попова Тетяна Володимирівна, Голова Правління Інтернет Асоціації
України (ІнАУ).
6. Взяти до відома інформацію про стан переговорів УМІЦ з ICANN щодо
переделегування домену .UA. Питання про наступні кроки УМІЦ з ICANN щодо
завершення процесу переделегування домену .UA у відповідності до запиту
ROOT-MGMT#20050824180 від 24 серпня 2005 року розглянути на наступному
засіданні Координаційної Ради у жовтні ц.р..
7. Питання розглянути на наступному засіданні Ради в жовтні ц.р..
8. Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради в жовтні ц.р..
9. Взяти до відома інформацію Інтернет Асоціації України (ІнАУ) про переговори з
поточним адміністратором домену .UA п. Дмитром Кохманюком та досягнуті
домовленості. До наступного засідання Координаційної Ради ознайомитись із
наданими представниками ІнАУ «Протоколу про наміри щодо створення
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спеціалізованого підприємства з технічного адміністрування домену .UA» та
Додатку №1 до цього протоколу - проекту «Договору про технічне
адміністрування домену .UA». На наступному засіданні надати оцінку
зазначеним документам та висловити позицію Координаційної Ради до
зазначеного проекту ІнАУ.
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За пропозицією представника ІнАУ до розгляду Координаційною Радою було запропоноване
питання, чи можливе принципове розділення адміністративних та технічних повноважень
з обслуговування домену .UA.
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10. Питання не розглядалось.
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З зазначеного питання визначити, що під час здійснення функцій з
адміністрування домену .UA ОП «Український мережевий інформаційний
центр» (UANIC) може залучати для виконання частини технічних функцій з
обслуговування і підтримки домену .UA інші організації/підприємства на
умовах, які будуть визначені Координаційною Радою УМІЦ. Зазначені умови не
повинні суперечити вимогам «Концепції розвитку домену .UA», Статуту ОП
УМІЦ та Угоди «Про врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням
діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі
Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи
доменних імен домену верхнього рівня ".UA"», укладеної між ОП УМІЦ та
Держзв’язку (Мінтрансзв’язку), що були ухвалені Координаційною Радою УМІЦ.
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Обговорення питання 11 порядку денного здійснюється за участю запрошеного директора
ТОВ «Хостмайстер» пані Черненко Тетяни.
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11. Взяти до відома інформацію директора ТОВ «Хостмайстер» пані Черненко
Тетяни щодо відсутності позиції ТОВ «Хостмайстер», оскільки загальними
зборами ТОВ «Хостмайстер» питання співпраці із ОП УМІЦ та питання
підтримки (приєднання) збоку ТОВ «Хостмайстер» (до) «Концепції розвитку
домену .UA» не розглядались. Відбулась дискусія між сторонами. Рішення з
цього пункту порядку денного не приймалось.
12. Прийняти до відома інформацію про існуючий стан адміністрування доменів
спеціального призначення GOV.UA/EDU.UA та результати переговорів між
директором УМІЦ та поточним адміністратором домену .UA паном
Д.Кохманюком щодо подальшого адміністрування доменів GOV.UA/EDU.UA.
Також прийняти до відома інформацію, надану представником ІнАУ паном
Ольшанським О.Я. стосовно адміністрування домену GOV.UA. Доручити
директору УМІЦ надіслати листа п.Кохманюку Д. з інформацією про рішення
Координаційної Ради УМІЦ щодо необхідності передачі управління доменами
спеціального призначення GOV.UA/EDU.UA до ОП УМІЦ та ДП «Українські
спеціальні системи» за погодженням із ДСТСЗІ СБУ. Узгодити разом із паном
Д.Кохманюком терміни та процедуру цієї передачі. Рекомендувати завершити
процес переходу адміністрування доменів GOV.UA/EDU.UA до 1.12.2006 року.
13. Питання не розглядалось.
14. Взяти до відома інформацію про стан виконання попередніх рішень Протоколу
№7 від 23.12.2005 року. Відзначити необхідність завершення виконання п.п. 12 та
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14 Рішення Протоколу №5 від 18 жовтня 2004 року.
15. Надіслати учасникам Координаційної Ради УМІЦ проект Плану дій з
переделегування домену .UA для подальшого його обговорення.
16. Провести наступне засідання Координаційної Ради УМІЦ в період між 15-м та
22-м жовтня ц.р.. Інші питання не розглядались.

Заступник Голови ради

Синявський К.С.

Секретар засідання,
Директор ОП УМІЦ
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Гончарук Ю.В.
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