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Протокол 

засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів 

документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Український мережевий інформаційний центр» 

 

07.10.2013                   м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103                      № 7 

 

Головуючий: Шестак Іван Михайлович. 

Секретар Робочої групи: Куріпко Юлія Василівна. 

Присутні на засіданні: 

1. Гончарук Юрій Володимирович – директор об’єднання 

підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ); 

2. Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної фірми 

«Городисський та партнери»;  

3. Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту 

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, заступник 

керівника Робочої групи; 

4. Куріпко Юлія Василівна – спеціаліст I категорії відділу 

розвитку проектів інформаційної інфраструктури Департаменту координації 

загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої 

групи; 

5. Степанов Олександр Аркадійович – Заступник начальника з 

питань розвитку ІТ технологій ДП «Український державний центр 

радіочастот»; 

6. Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ, керівник 

Робочої групи. 

 

Представники організацій: 

 Разиграєва Наталя Олександрівна – представник юридичної 

фірми «Городисський та партнери». 
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Головуючий Шестак І.М. розпочав засідання Робочої групи 

домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної 

Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний 

центр» (далі – РГ) та запропонував наступний порядок денний: 

1. Розгляд остаточних версій документів, схвалених 

Координаційною Радою об’єднання підприємств «Український мережевий 

інформаційний цент» (далі - КР) 23.09.2013 (протокол засідання 

Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український мережевий 

інформаційний центр» № 15 від 23.09.2013). 

a. Тимчасові правила реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР, (Rules of UKR_v_3 0); 

b. Порядок формування стоп-листа в домені .УКР, (Poryadok-stop-

list_v 2 0); 

c. Вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстратором, (Vymogi 

do DogovorOR_2.0); 

d. Положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в 

домені .УКР (Редакція 2.6), (Polozhenie_pro_accredit_3.0). 

2. Розгляд наданих зауважень до проекту «Угоди про акредитацію 

Реєстратора» ( DogovorA-OR_1.4). 

3. Розгляд наданих зауважень до проекту «Договору про технічну 

підтримку системи реєстрації та користування  доменними іменами в домені 

.УКР» (Ugoda_accred_v2.6). 

4. Про розгляд проекту Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів, (Положення про Комісію з ДВС_1.0). 

5. Про розгляд проекту Порядку розв’язання доменних спорів 

(Порядок споров_1.0). 

6. Різне. 

Рішення щодо порядку денного прийнято одноголосно. 
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1. Розгляд остаточних версій документів, схвалених 

Координаційною Радою об’єднання підприємств «Український 

мережевий інформаційний цент» 23.09.2013 (протокол засідання 

Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український мережевий 

інформаційний центр» № 15 від 23.09.2013). 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Заступника Керівника РГ Котенка Г.М. стосовно 

отриманих до початку засідання РГ додаткових зауважень від 

Гончарука Ю.В. до підпункту 6 пункту 3.2.6., підпункту 6 пункту 4.1.8 та 

пункту 4.5.2. Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Котенок Г.М., Шестак І.М. прийняли участь в 

обговоренні даного питання. 

Гончарук Ю.В. надав роз’яснення щодо внесених зауважень до 

підпункту 6 пункту 3.2.6., підпункту 6 пункту 4.1.8 та пункту 4.5.2.  

Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами в 

домені .УКР . 

Заступник Керівника РГ Котенок Г.М. запропонував внести зміни до  

підпункту 4 пункту 4.2.7 таким чином, щоб рішення щодо обробки 

персональних даних передбачало надання згоди публікації для розміщення 

персональних даних третіх осіб через інформаційну службу WHOIS в 

домені .УКР. 

Головуючий Шестак І.М. запропонував Заступнику Керівника РГ 

Котенку Г.М. та Гончаруку Ю.В. сформувати таблицю доповнень до 

Тимчасових правил реєстрації та користування доменними іменами в 

домені .УКР версії Rules of UKR_v_3 0 для розгляду на наступному 

засіданні РГ. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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На наступне засідання РГ Заступнику Керівника РГ Котенку Г.М. і 

Гончаруку Ю.В. сформувати таблицю доповнень до Тимчасових правил 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР та 

представити нову редакцію документу у версії Rules of UKR_v_3 1. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Розгляд наданих зауважень до проекту «Угоди про акредитацію 

Реєстратора» ( DogovorA-OR_1.4) та проекту «Договору про 

технічну підтримку системи реєстрації та користування  

доменними іменами в домені .УКР» (Ugoda_accred_v2.6). 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Заступника Керівника РГ Котенка Г.М., що зауважень та 

пропозицій  до проекту «Угоди про акредитацію Реєстратора» та проекту 

«Договору про технічну підтримку системи реєстрації та користування 

доменними іменами в домені .УКР» не надходило. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Котенок Г.М., Шестак І.М. прийняли участь в 

обговоренні даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

На наступне засідання РГ підготувати та надати остаточні версії 

проектів документів «Угоди про акредитацію Реєстратора» та «Договору 

про технічну підтримку системи реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР», які після прийняття РГ будуть передані на розгляд 

КР.  

Підготувати таблиці, відносно тих версій документів, які були 

розміщені на громадське обговорення. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Про розгляд проекту Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів (Положення про Комісію з ДВС_1.0) 
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та проекту Порядку розв’язання доменних спорів (Порядок 

споров_1.0). 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Головуючого Шестака І.М. стосовно затвердження 

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів (далі – 

Комісія), який зазначив, що відповідно до Тимчасової Концепції 

впровадження та розвитку домену .УКР і Тимчасових Правил реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР Адміністратор домену 

.УКР вносить на чергове засідання КР пропозицію стосовно створення 

Комісії.  

Головуючий Шестак І.М. запропонував Адміністратору домену .УКР 

чисельність Комісії обмежити 7 представниками: Голова Комісії, Заступник 

голови Комісії та 5 членів Комісії. Після створення Комісії, КР буде 

запропоновано розглянути та затвердити тимчасове Положення про Комісію 

з досудового вирішення доменних спорів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Жарінова А.Г., Степанов О.А., Шестак І.М. прийняли 

участь в обговоренні даного питання. 

Гончарук Ю.В. заперечив щодо доцільності прийняття Положення про 

Комісію з досудового вирішення доменних спорів як тимчасового. 

ВИРІШИЛИ: 

До 11:00 10.10.2013 членам РГ надіслати додаткові зауваження та 

пропозиції до проектів документів на електронну адресу РГ. 

Секретарю РГ сформувати таблиці розбіжностей та розіслати членам 

РГ до наступного засідання РГ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Різне. 

Під час засідання РГ були надані зауваження та пропозиції із окремих 

питань. 
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ВИСТУПИЛИ  

Гончарук Ю.В., Жарінова А.Г., Котенок Г.М., Шестак І.М. 

ВИРІШИЛИ 

Заступнику Керівника РГ Котенку Г.М. та Гончаруку Ю.В. 

сформувати проект Порядку денного засідання КР та 10.10.2013 розіслати 

членам РГ для подальшого розгляду на черговому засіданні РГ. 

Наступне засідання РГ провести 11.10.2013 о 15:00 за адресою: 

м. Київ. вул. Хрещатик 22, каб. 633. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Підписи: 

 

Керівник Робочої групи ______________  І. Шестак 

 

 

 

Секретар Робочої групи _______________  Ю. Куріпко 

 


