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Протокол 

засідання Координаційної Ради  

Об’єднання підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та 

Інтернет «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ) 

 

28.02.2014          м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103.                 № 18 

Прим. № __ 

Головував: Яцук Петро Петрович – Голова Координаційної Ради 

ОП УМІЦ. 

Присутні на засіданні: 

Уповноважені представники організацій – учасників Координаційної 

Ради ОП УМІЦ з правом вирішального голосу: 

1. Бернатович Олександр Станіславович – Голова Всеукраїнської 

асоціації комп’ютерних клубів (ВАКК). 

2. Колобов Сергій Олександрович – представник Всеукраїнської 

громадської організації Ради з конкурентоспроможності індустрії ІКТ. 

3. Корж Юрій Віталійович – заступник Голови Координаційної 

Ради ОП УМІЦ, Українська асоціація IP-операторів. 

4. Семиноженко Володимир Петрович – Голова Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. 

5. Смольянінов Павло Олексійович – заступник начальника відділу 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(Держспецзв’язку). 

6. Філоненко Володимир Юрійович – представник Служби безпеки 

України. 

7. Царук Олександр Васильович – головний консультант Комітету 

Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних 

технологій. 
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8. Яцук Петро Петрович – Голова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  (НКРЗІ), 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

Передане право вирішального голосу на підставі письмових 

документальних повідомлень, згідно п.п. 5.5.1 статуту об’єднання 

підприємств в галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет 

«Український мережевий інформаційний центр» (далі - Статут): 

1. Поліщук Василь Григорович, президент Української 

Національної Інтернет Асоціації (УНІА), - Колобову Сергію 

Олександровичу. 

Уповноважені представники організацій – учасників Координаційної 

Ради ОП УМІЦ, що були присутні на початку засідання, проте відмовилися 

від проходження реєстрації та покинули засідання: 

1. Пєтухов Іван Михайлович – віце-президент УСПП, Голова 

комісії УСПП з питань науки і технологій. 

2. Попова Тетяна Володимирівна – Голова Правління Інтернет 

Асоціації України (ІнАУ). 

 

 Директор ОП УМІЦ 

1. Гончарук Юрій Володимирович – секретар Координаційної Ради 

ОП УМІЦ. 

Запрошені представники організацій – учасників Координаційної Ради 

ОП УМІЦ: 

 Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного 

комітету ОП УМІЦ; 

 Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту 

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, керівник 

Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ; 
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 Кривцов Ігор Олександрович – начальник відділу розвитку 

національного сегмента мережі Інтернет та впровадження 

Інтернет-технологій Департаменту координації загальнодержавних проектів з 

інформатизації НКРЗІ, заступник керівника Робочої групи домену .УКР з 

підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ; 

 Курилюк Дмитро Володимирович – головний спеціаліст НКРЗІ; 

 Окнов Віталій Анатолійович – заступник директора 

департаменту-начальник відділу розвитку інформаційного суспільства та 

індустрії ІКТ Держінформнауки; 

 Шестак Іван Михайлович – Керівник Апарату НКРЗІ. 

 

Представники суб’єктів діяльності ринку: 

 Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної фірми 

«Городисський та партнери»; 

 Афян Артем Артурович – адвокат, керуючий партнер 

Адвокатського об’єднання «Юскутум»; 

 Мороз Наталія Олександрівна – представник ТОВ «Сервіс 

онлайн», з правом представлення (за письмовою довіреністю) – Хветкевича 

Андрія Євгеновича – Директора ТОВ «НІК.Юей»; 

 Фірстова Ірина  – Директор ООО «БрудексУкраина»; 

 Куліков Олександр Петрович  –  Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, завідуючий сектором Управління гуманітарного та інноваційного 

розвитку; 

 Щербакова Олена –  Керуючий Партнер патентно-юридичної 

компанії «L&L»; 

 Пазюк Андрій Валерійович – асистент кафедри міжнародного 

права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка. 

 

Після пропозиції Голови Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцука П.П. 

розпочати засідання виступив Пєтухов І. М., зачитавши заяву, у якій, у 
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зв’язку з суттєвою зміною у суспільно-політичному та правовому полі нашої 

держави, висловлено пропозицію перенести проведення даного засідання.  

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. задав питання 

стосовно того, які саме закони України будуть порушені в разі проведення 

засідання. 

Пєтухов І.М. конкретної відповіді не надав, зауваживши на суттєвих 

загальнополітичних та кадрових змінах в органах влади. 

Семиноженко В.П. запропонував поставити на голосування питання 

щодо проведення засідання. 

Яцук П.П.,  зауваживши, що на даному засіданні присутні представники 

легітимних ЦОВВ та ОДВ, розпочав засідання та надав слово Гончаруку 

Ю.В., секретарю Координаційної Ради ОП УМІЦ, щодо присутності 

уповноважених представників організацій – членів Координаційної Ради ОП 

УМІЦ.   

Гончарук Ю.В. повідомив, що на даний момент присутні 10 осіб-

представників очно та 1 голос передано за довіреністю. Яцук П.П. задав 

питання щодо наявності  довіреності та попросив надати коментарі щодо їх 

змісту. Гончарук Ю.В. повідомив про надання довіреності щодо передачі 

права голосу від Поліщука Василя Григоровича Колобову Сергію 

Олександровичу. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. поставив на 

голосування питання щодо проведення засідання, після чого Пєтухов І.М. та 

Попова Т. В., відмовившись голосувати, покинули засідання.  

ВИРІШИЛИ: 

Розпочати засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Яцук П.П. розпочав роботу засідання Координаційної ради ОП 

УМІЦ та запропонував провести засідання з наступним порядком денним: 
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1. Розгляд підсумків громадського обговорення Положення про 

Комісію з досудового вирішення доменних спорів та затвердження 

остаточної редакції у версії 2.0. 

2. Затвердження персонального складу Комісії з досудового 

вирішення доменних спорів. 

3. Розгляд підсумків громадського обговорення Порядку 

розв’язання доменних спорів та затвердження остаточної редакції у версії 

2.0. 

4. Розгляд пропозицій Адміністратора домену .УКР Гончарука 

Юрія Володимировича щодо змін до Тимчасових правил реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР (версія 5.0) стосовно 

термінів пріоритетної реєстрації в домені .УКР. 

5. Різне. 

Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований Головою Координаційної Ради ОП УМІЦ 

порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Розгляд підсумків громадського обговорення Положення про 

Комісію з досудового вирішення доменних спорів та затвердження 

остаточної редакції у версії 2.0. 

СЛУХАЛИ: 

1. Секретаря Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарука Ю.В., який 

доповів, що підсумки проведення громадського обговорення проекту 

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів були 

оголошені протягом 17-го засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ, яке 

відбулося 31.01.2014 р., під час якого Поповою Т.В. були надані додаткові 

пропозиції щодо вдосконалення такого проекту. Ці пропозиції були 
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опрацьовані на 17-му засіданні Робочої групи домену .УКР з підготовки 

проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ від 

14.02.2014р., та на основі прийнятих рішень до проекту  Положення були 

внесені зміни.  

На запитання Голови Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцука П.П. щодо 

врахування пропозиції Попової Т.В. стосовно збільшення кількості Комісій з 

досудового вирішення доменних спорів Гончарук Ю.В. повідомив, що таке 

питання виносилося на голосування протягом 16-го засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ, яке відбулося 17.10.2013р., не було 

підтримано членами Координаційної Ради ОП УМІЦ, та згідно 

протокольного доручення обговорювалося протягом 10-го засідання Робочої 

групи з підготовки проектів документів домену .УКР. на засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ, що відбулося 07.11.2013р., на якому було 

прийнято рішення рекомендувати Координаційній Раді ОП УМІЦ створити 

одну Комісію з досудового вирішення доменних спорів, оскільки у разі 

наявності декількох точок прийняття рішень по спорам загальна система стає 

дуже складною.   

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. надав доручення 

відобразити в Протоколі засідання, що для початку роботи буде створено 

одну Комісію, проте у майбутньому кількість таких Комісій може бути 

розширено за потреби. Заперечень до такого  зауваження не надходило.  

Представник Держспецзв’язку Смольянінов П.О. запропонував внести 

до тексту проекту Положення редакційні правки та задав наступні питання, а 

саме: 

а) у пункті 4.3. проекту після слів «проводиться, як правило, один раз на 

тиждень» додати слова «але не рідше, ніж один раз на місяць»;  

- до даної пропозиції зауважень не надходило; 

б) у пункті 4.1. проекту Положення визначити відповідальну 

особу/посаду за ведення протоколу засідань Комісії;  
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- до даної пропозиції Гончарук Ю.В. надав роз’яснення, що обов’язок 

щодо забезпечення діяльності Комісії буде покладено на унітарне 

підприємство «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет»; 

- Смольянінов П.О. погодився з таким типом організації діловодства; 

в) задав запитання стосовно уточнення інформації, викладеної у п.п. 2. п. 2.1. 

Положення, у якому задекларовано, що Комісія забезпечує досудове 

вирішення доменних спорів, для чого організовує інформаційну та видавничу 

діяльність з питань досудового вирішення доменних спорів. - до даного 

питання Гончарук Ю.В. надав роз’яснення, що таку діяльність планується 

проводити для висвітлення порядку ведення спорів, популяризації явища 

досудового вирішення доменних спорів та ін. 

- інших запитань, зауважень та пропозицій з даного питання не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити «Положення про Комісію з досудового вирішення доменних 

спорів» у версії 2.0. з урахуванням наданих зауважень та пропозицій. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Затвердження персонального складу Комісії з досудового 

вирішення доменних спорів. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував 

визначити персональний склад Комісії з досудового вирішення доменних 

спорів з наступних кандидатів: 

№ 

з/п 

ПІБ Посада, на 

яку 

претендує 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Місце роботи, посада 

1. Афян Артем 

Артурович 

Член Комісії  Адвокат, керуючий 

партнер 

Адвокатського 

об’єднання 

«Юскутум» 

2. Жарінова Алла 

Георгіївна  

Голова 

Комісії 

Кандидат 

економічних 

наук, доцент 

кафедри 

Директор Інституту 

післядипломної 

освіти Київського 

національного 
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економічної 

кібернетики 

університету 

будівництва і 

архітектури 

3. Куліков 

Олександр 

Петрович 

Член Комісії  Секретаріат Кабінету 

Міністрів України, 

завідуючий сектором 

Управління 

гуманітарного та 

інноваційного 

розвитку 

4. Шестак Іван 

Михайлович 

Заступник 

Голови 

Комісії 

Кандидат наук 

з державного 

управління 

Національна комісія, 

що здійснює 

державне 

регулювання у сфері 

зв’язку та 

інформатизації, 

Керівник Апарату 

5. Щербакова 

Олена  

Член Комісії  Керуючий Партнер 

патентно-юридичної 

компанії «L&L» 

6. Хветкевич 

Андрій 

Євгенович 

Член Комісії  Директор ТОВ 

«НІК.Юей»; 

7. Фірстова Ірина Член Комісії  Директор 

ООО 

«БрудексУкраина» 

8. Пазюк Андрій 

Валерійович   

Член Комісії  Асистент кафедри 

міжнародного права 

Інституту 

міжнародних 

відносин КНУ ім. 

Т.Шевченка, юрист 

 

Після проведення короткої співбесіди з кожним з претендентів та їх 

представників, проведення поіменного обговорення кандидатур було 

проведено голосування, що відбулося з наступними результатами: 

№ 

з/п 

ПІБ Посада на яку 

претендує 

Кількість голосів 

1. Жарінова Алла Георгіївна  Голова Комісії Одноголосно - за 

2. Шестак Іван Михайлович Заступник Голови 

Комісії 

Одноголосно - за 

3. Куліков Олександр Петрович Член Комісії Одноголосно - за 
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4. Щербакова Олена  Член Комісії Одноголосно - за 

5. Фірстова Ірина Член Комісії 8 – за, 1- 

утримався 

6. Пазюк Андрій Валерійович   Член Комісії Одноголосно - за 

7. Хветкевич Андрій Євгенович Член Комісії 4 – утрималося, 5-  

проти 

8. Афян Артем Артурович Член Комісії Одноголосно - за 

 

За результатами проведеного голосування Головуючий Координаційної 

Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. підвів підсумок: включити до Комісії кандидатів, 

за яких проголосовано одноголосно, оскільки інакше за Статутом рішення не 

може вважитися прийнятим.  

ВИРІШИЛИ: 

Включити до персонального складу Комісії з досудового вирішення 

доменних спорів наступних персон: 

№ 

з/п 

ПІБ Посада на яку претендує 

1. Жарінова Алла Георгіївна  Голова Комісії 

2. Шестак Іван Михайлович Заступник Голови Комісії 

3. Куліков Олександр Петрович Член Комісії 

4. Щербакова Олена  Член Комісії 

5. Пазюк Андрій Валерійович   Член Комісії 

6. Афян Артем Артурович Член Комісії 

 

3. Розгляд підсумків громадського обговорення Порядку 

розв’язання доменних спорів та затвердження остаточної редакції у 

версії 2.0. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію секретаря Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарука Ю.В., 

що зміни до проекту Порядку розв’язання доменних спорів не вносилися 

відносно проекту, що був запропонований до розгляду на минулому засіданні 

Координаційної Ради ОП УМІЦ. Проект дуже ретельно був опрацьований. 

Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок розв’язання доменних спорів у версії 2.0. 
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Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Розгляд пропозицій Адміністратора домену .УКР Гончарука 

Юрія Володимировича щодо змін до Тимчасових правил реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР (версія 5.0) стосовно 

термінів пріоритетної реєстрації в домені .УКР. 

СЛУХАЛИ: 

Адміністратора домену .УКР Гончарука Ю.В., який повідомив, що у  

зв'язку  з  подіями,  що  зараз  відбуваються у державі, інтерес до реєстрації   

доменних  імен  у  всіх  доменних  зонах  України  значно знизився.  

Внаслідок  цього  терміни  впровадження  реєстрації  згідно пунктів   4.1.7.2,   

4.1.7.3  -  2  рази  по  2  місяця  є  надмірними (перебільшеними). Виходячи з 

вищевикладеного, Адміністратором  пропонується  не  вносити  зміни до 

Тимчасових правил реєстрації  та  користування  доменними  іменами в 

домені .УКР (версія 5.0),  а ухвалити протокольне рішення Координаційної 

Ради ОП УМІЦ, яким надати право Адміністратору зменшити вказані строки 

до 1 місяця в залежності  від  обставин,  що  випливають  з  кількості 

реєстрацій та навантаження на систему. 

Пропозицій та зауважень з даного питання не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати право Адміністратору зменшити терміни, вказані у пунктах 

4.1.7.2. та 4.1.7.3. Тимчасових правил реєстрації та користування доменними 

іменами в домені .УКР (версія 5.0) з 2-х місяців до 1-го місяця в залежності 

від ситуації на ринку. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Протокол складено у 2-х примірниках. 

Підписи: 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ ___________________Яцук П.П. 

 

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ ____________ Гончарук Ю.В. 


