
23 вересня відбулося чергове засідання Координаційної ради 

Українського мережевого інформаційного центру (UANIC), під час якого 

було розглянуто й схвалено документи, що визначають основні засади 

функціонування домену .УКР. 

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації В. Семиноженко нагадав, що національний 

загальнодоступний кириличний домен верхнього рівня .УКР почав 

функціонувати в Україні 22 серпня 2013 р. Перший етап пріоритетної 

реєстрації (реєстрація доменних імен ЦОВВ та інших вищих державних 

органів) дав змогу відпрацювати практичні питання функціонування домену. 

Крім того, під час цього періоду було проведено широке громадське 

обговорення пакета документів з визначення правил реєстрації та обов’язків 

учасників цього процесу. 

В. Семиноженко зауважив, що у вересні поточного року відбулося п’ять 

засідань Робочої групи домену .УКР при Координаційній раді за участі 

представників органів державної влади (Держінформнауки, НКРЗІ, 

Держспецзв’язку, СБУ), Адміністратора домену .УКР та ІТ-спільноти. За 

результатами спільної роботи підготовлені Тимчасові правила реєстрації та 

користування доменними іменами в домені .УКР, Положення про 

акредитацію реєстраторів, Порядок формування стоп-листа. 

Так, згідно з Правилами реєстрації наступні етапи пріоритетної 

реєстрації надають можливість здійснити реєстрацію територіальним 

підрозділам органів виконавчої влади, відомим політичним діячам в Україні, 

органам місцевого самоврядування, заявникам, що мають права на 

використання торгівельних марок, офіційних назв держав, країн світу чи 

міждержавних утворень, Міжнародних організацій, повних або 

загальновживаних назв географічних об’єктів або регіонів України, 

власникам об’єктів інтелектуальної власності, назви відомих творів, повних 

чи скорочених комерційних найменувань, особам, що внесли значний вклад в 

світову культуру та в інші галузі суспільного життя та/або чиї заслуги 

визнані людством, відомим в Україні діячам культури (науки, освіти, 

мистецтва та ін.), спортсменам, інформація про яких включена до 

енциклопедій. Після завершення пріоритетної реєстрації реєстрація в домені 

.УКР буде відкрита для всіх охочих. 

На даний момент Адміністратор розпочав прийом заяв від організацій-

претендентів, що бажають стати Оператором реєстру домену .УКР, 

кандидатура якого буде подана на затвердження Координаційній раді. 

У свою чергу Держінформнауки, як координатор адміністрування 

адресного простору національного сегмента мережі Інтернет, працює над 



узагальненням пропозицій органів влади з унормування питань використання 

назв органів влади та географічних назв у доменних іменах в домені .УКР 

територіальними органами влади та державними установами та подати на 

розгляду уряду проект відповідного акта. 

В. Семиноженко зазначив, що стрімка цифровізація всіх сторін 

життєдіяльності суспільства, проникнення інтернет-технологій у різні сфери 

викликає потребує державного унормування порядку резервування доменних 

імен для державних потреб, на засадах громадського партнерства врахування 

в ньому інтересів держави та Інтернет-спільноти. Тому Держінформнауки 

відповідно до доручення уряду готує відповідний проект нормативного акта, 

який найближчим часом буде оприлюднено (Координаційна рада схвалила 

документи, які визначають основні засади функціонування домену .УКР // 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 23.09). 

 


