
Стосовно кого 

 

Чиї інтереси 

Користувач Інтернет – 

споживач інформаційного 

контенту 

Власник інформаційного 

ресурсу – реєстрант 

доменного імені 

Держава, в особі уповноважених 

органів виконавчої влади 

Суб'єкти господарювання – 

оператори, провайдери, 

реєстратори доменних імен 

Домен, як інформаційно-телекомунікаційна система 

Користувач Інтернет – 

споживач інформаційного 

контенту 

 

Доступність ресурсу, прозорі 

правила користування 

ресурсом. 

Гарантія дотримання 

конституційних прав і свобод 

користувача. 

Вільний вибір пропозицій в 

конкурентному ринковому 

середовищі. 

Доступність, надійність і якість послуг системи 

доменних імен. 

Можливість отримати 

об’єктивну і достовірну 

інформацію про власника 

ресурсу. 

Захист від ризиків та загроз, 

пов’язаних з користуванням 

Інтернетом (CERT).  

Дотримання умов 

укладених договорів. 

Зручне іменування інформаційних ресурсів, яке не 

вводить користувача в оману щодо його вмісту. 

Дотримання права на 

конфіденційність інформації 

про особу, відсутність 

введення користувача в оману. 

Законодавче забезпечення всіх 

правовідносин, які виникають при 

користуванні Інтернетом. 

Відсутність 

дискримінаційних умов у 

відносинах. 

 

Власник інформаційного 

ресурсу – реєстрант 

доменного імені 

Дотримання правил 

користування 

інформаційним ресурсом, 

встановлених його 

власником. 

 

Захист прав і законних інтересів 

щодо доменного імені, яке 

ідентифікує інформаційний ресурс 

в Інтернет. 

Вільний вибір пропозицій в 

конкурентному ринковому 

середовищі. 

Дотримання прав і законних інтересів щодо 

доменного імені, яке ідентифікує інформаційний 

ресурс в Інтернет. Доступність, якість і надійність 

послуг системи доменних імен. Можливість довільно 

обирати термін реєстрації доменного імені. 

Дотримання умов 

укладених договорів 

(угод). 

Захист прав інтелектуальної 

власності. 

Дотримання умов 

укладених договорів. 

Сприяння дотриманню прав інтелектуальної 

власності. 

Невчинення зловмисних 

дій щодо інформаційного 

ресурсу. 

 

Відсутність 

дискримінаційних умов у 

відносинах. 

Можливість обрати процедуру надання інформації 

про себе (надання чи ненадання інформації у 

відповідь на анонімний запит). 

Держава, в особі 

уповноважених органів 

виконавчої влади 

Дотримання вимог чинного 

законодавства України. 

Дотримання вимог чинного 

законодавства України. 

 

Дотримання вимог чинного 

законодавства України. 
Дотримання вимог чинного законодавства України. 

  

Формування 

конкурентного ринкового 

середовища.  

Сприяння формуванню конкурентного ринкового 

середовища. 

   

Можливість отримати об’єктивну і достовірну 

інформацію про власника ресурсу. Прозора чітка 

процедура встановлення належного відповідача при 

розгляді справ в судах. 

Суб'єкти господарювання – 

оператори, провайдери, 

реєстратори доменних імен 

Дотримання Правил і умов 

укладених договорів. 

Дотримання Правил і умов 

укладених договорів. 

Наявність чітких, прозорих, 

стабільних, передбачуваних, 

необтяжливих Правил. 

 

Дотримання Правил. Розробка і дотримання чітких, 

прозорих, необтяжливих вимог, регламентів і ділових 

процесів, уніфікація ділових процесів. Відсутність 

преференцій окремим партнерам. 

  

Сприяння провадженню розумної і 

передбачуваної тарифної політики 

домену. 

Розумна і передбачувана тарифна політика. 

  
 Дотримання умов договорів, доступність, надійність і 

якість послуг системи доменних імен. 

Домен, як інформаційно-

телекомунікаційна система 

Відсутні. Відсутні. 

Легітимізація діяльності домену. 

Дотримання Правил і державної 

угоди. 

Дотримання Правил і умов 

укладених договорів. 

 
  

Захист інтересів на міжнародному 

рівні. 

Утримання від залучення 

адміністратора домену 

неналежним відповідачем. 

  

Виключне обмеження впливу 

держави участю в Координаційній 

раді, з метою сприяння розвитку 

механізмів саморегулювання. 

 

 


