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Список та координати основної робочої групи законопроекту,
провідних консультантів та основних інформаційних джерел
Основна робоча група за абеткою:
Крижний Максим Вадимович – провідний фахівець ВАТ “Інжинірінгововиробниче підприємство “Енергія”, співавтор законопроекту;
Мусіяка Віктор Лаврентійович – Народний депутат України, співавтор
законопроекту;
Олійник Борис Ілліч – Народний депутат України, Віце-президент ПАРЕ –
співавтор законопроекту;
Радченко Юрій Андрійович – помічник народного депутата України Б. І.
Олійника, співавтор законопроекту та координатор робочої групи;
Сирота Михайло Дмитрович – президент Асоціації євро-азійського
співробітництва, співавтор законопроекту;
Стогній Анатолій Олександрович – член-кореспондент АН України та РАН,
директор Київського Інституту прикладної інформатики, співавтор законопроекту;
Федюков Дмитро Анатолійович – координатор OSDN (Сплки розробників
Вільного ПЗ) – співавтор законопроекту.
Зв’язок з членами робочої групи, запит додаткових даних та документів,
включно
документів
законопроекту
в
альтернативних
форматах:
opensoft@magic.kiev.ua
Повна документація: www.opensoft.org.ua (з початку липня 2003); також
http://osdn.org.ua/legal/
Окрема подяка за виправлення, доповнення та суттєві уточнення:
Андрію Хаврюченку
– директору KDS Software, керівникові проекту
української локалізації Open Office; Михайлові Шигоріну – керівникові проектів
EMT; Дмитру Курманському, Геннадію Карпову, Валентину Нечаєву (корпорація
“Квазар-Мікро”), Максиму Кутному – керівнику групи системного аналізу та
інтеграції UMC; Володимиру Сав'яку – технічному директору компанії "ЮСТАР";
Віктору Совєтову – технічному директору СП "Акула Групп"; а також директору
“IT-Consulting” Олександрові Бернатовичу, чиї тексти у відкритій конференції
“Зведення з антипіратського фронту” на форумі http://itc.ua/forums послужили
ілюстрацією до законопроекту та супровідних документів.
В законопроекті, пояснювальній записці, документі “Детальний фактологічний
аналіз відомчих експертних зауважень на проект Закону України “Про використання
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Вільних фром інтелектуальної власності, Відкритих форматів даних та Вільного
програмного забезпечення в державних установах і державному секторі господарства”
та супровідних документах – використано матеріали та дані, люб’язно надані
провідним аналітиком TechInvestLab, експертом фонду "Нова економіка" Максимом
Отставновим;
дані
дослідницьких
організацій
Mitra
Corporation
(http://www.mitre.org), IDC Data Group (www.idc.com), OSI (www.osi.org); матеріали
команд та дослідницьких груп, що працюють у межах міжнародних спільнот
CompTIA
(http://www.softwarechoice.org/), OpenNET
(http://www.opennet.ru/),
SourceForge (http://sourceforge.net) та відповідних проектів під патронатом Ради
Європи, зокрема “The Center for Open Source in Government” (http://egovos.org),
матеріали Wired (www.wired.com), The Register (http://www.theregister.co.uk), ZDNet
(http://zdnet.ru/), інших інформаційних та дослідницьких агенцій та джерел; дані
української групи розробників Вільного ПЗ www.osdn.org.ua, та інші джерела –
включно з текстами діючих українських законів (сервер www.rada.gov.ua), тлумачним
словником “MegaBook” (http://mega.km.ru/) та підручником формальної логіки для
ВУЗів під редакцією проф. Малахова В. П.
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