
6 листопада відбулася зустріч голови Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації, члена урядового Комітету 

ICANN від України В. Семиноженка з віце-президентом ICANN у Європі 

Н. Хіксоном. Сторони обговорили перспективи впровадження й подальшого 

розвитку національного кириличного домену .УКР і врегулювання питань 

адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. 

Під час зустрічі відбулася презентація укладеної між ICANN й 

адміністратором домену .УКР угоди щодо взаємної відповідальності і 

визнання повноважень сторін стосовно адміністрування адресного простору 

українського сегмента мережі Інтернет в інтересах національного і світового 

інтернет-співтовариства. 

На думку В. Семиноженка, візит віце-президента ICANN і підписання 

відповідної угоди говорить про визнання значущості просування домену 

.УКР у всесвітній цифровій мережі. За його словами, найбільш важливими 

результатами цього процесу є розширення національної присутності в 

Інтернеті, а також спрощення користування національним сегментом, 

особливо для «початківців». Відкриття для реєстрації домену .УКР 

сприятиме популяризації електронних сервісів, зростанню кількості інтернет-

користувачів, а отже, і поширенню в Україні практик електронної демократії. 

Нагадаємо, що під час візиту до України в жовтні поточного року голова 

Громадської ради ICANN, голова At Large Advisory Committee Олів’є Крепі-

Леблонд дав високу оцінку досягненням України в напрямі розвитку 

інтернет-простору, відзначивши при цьому наполегливість і 

цілеспрямованість роботи уряду в цьому напрямі. 

Довідково. ICANN (Інтернет-корпорація з надання імен та номерів) – 

організація, яка здійснює координацію з найбільшими інституціями, на 

кшталт ЄС, і урядами країн щодо розвитку Інтернету, у тому числі його 

національного сегмента. 

Національний кириличний домен верхнього рівня .УКР було делеговано 

Україні 28 лютого 2013 р. В Україні пріоритетна реєстрація доменних імен у 

домені .УКР розпочалася 21 серпня 2013 р. Вона проходить у декілька етапів. 

Так, упродовж першого місяця в національному сегменті реєструвалися 

назви органів державної влади й органів місцевого самоврядування. У 

подальшому реєстрація відкрилася для торгових марок (знаків для товарів і 

послуг), географічних зазначень походження товарів, назв географічних 

об’єктів і регіонів України, назв країн світу й міждержавних утворень, а 

також міжнародних організацій. Нині триває останній, четвертий етап 

реєстрації, який стартував 4 грудня 2013 р. Упродовж нього будуть 

зареєстровані об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі назви відомих 



творів, повні й скорочені комерційні (фірмові) найменування, імена й 

прізвища знаних осіб, які зробили значний внесок у світову культуру та в 

інші галузі суспільного життя й діяльність яких пов’язана з Україною. 

Загалом, у домені .УКР уже зареєстровано 1570 доменних імен, з яких 

77 – некомерційні. 

На початку 2014 р. реєстрація в національному домені .УКР стане 

відкритою для всіх бажаючих. 

Україна стала четвертою країною світу, яка створила свій кириличний 

домен в Інтернеті – після РФ, Сербії й Казахстану (Голова 

Держінформнауки В. Семиноженко зустрівся з віце-президентом ICANN 

у Європі // Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 6.12). 

 


