
 
Протокол №16 від 17.10.2013р., Координаційна Рада, сторінка 1  

Протокол  

засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Українського мережевого інформаційного центру» 

 

17.10.2013                  м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. 523-525              № 16 

Прим. № __ 

Головував: Яцук П.П. Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

Присутні на засіданні: 

Уповноважені представники організацій – учасників Координаційної 

Ради ОП УМІЦ з правом вирішального голосу: 

1. Клепець Едуард Леонідович - начальник Управління розвитку 

інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

2. Корж Юрій Віталійович – представник Української асоціації IP-

операторів, заступник  Голови Координаційної Ради  ОП УМІЦ;  

3. Ошеров Леонід Михайлович – Голова ради Української асоціації 

операторів зв’язку ТЕЛАС;  

4. Поліщук Василь Григорович Президент Української національної 

Інтернет асоціації (УНІА); 

5. Попова Тетяна Володимирівна – Голова Правління Інтернет 

Асоціації України (ІнАУ); 

6. Царук Олександр Васильович – головний консультант Комітету 

Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних 

технологій. 

7. Яцук Петро Петрович – Голова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України 

(НКРЗІ), Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

Уповноважені представники Організацій – членів Координаційної Ради 

ОП УМІЦ (на підставі письмових доручень (документальних повідомлень): 
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8. Корж Юрій Віталійович – представник Всеукраїнської асоціації 

комп’ютерних клубів (ВАКК) (за довіреністю з правом голосу 

Бернатовича Олександра Станіславовича);  

9. Окнов Віталій Анатолійович – заступник директора департаменту 

Державного Агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (Держінформнауки) (за довіреністю з правом голосу 

Семиноженка Володимира Петровича); 

10. Петренко Людмила Василівна – представник «Українського 

союзу промисловців та підприємців» (УСПП) (за довіреністю Пєтухова 

Івана Михайловича без права голосування);  

11. Поліщук Василь Григорович – представник Всеукраїнської 

громадської організації «Рада конкурентоспроможності індустрії ІКТ 

України» (за довіреністю з правом голосу Колобова Сергія 

Олександровича); 

12. Смольянінов Павло Олексійович – заступник начальника відділу 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(Держспецзв’язку), помічник заступника Голови Держспецзв’язку, (за 

довіреністю з правом голосу Корнейка Олександра Васильовича); 

13. Яцук Петро Петрович – представник Служби Безпеки України (за 

довіреністю з правом голосу Філоненка Володимира Юрійовича). 

Директор об’єднання підприємств «Український  мережевий 

інформаційний центр» (ОП УМІЦ) без права вирішального голосу: 

− Гончарук Юрій Володимирович – секретар Координаційної Ради 

ОП УМІЦ. 

Запрошені представники організацій – учасників Координаційної Ради 

ОП УМІЦ: 

− Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної фірми 

«Городисський та партнери»; 

− Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного 

комітету ОП УМІЦ; 
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− Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту НКРЗІ;  

− Курилюк Дмитро Володимирович – головний спеціаліст НКРЗІ; 

− Куріпко Юлія Василівна – провідний спеціаліст НКРЗІ; 

− Разиграєва Наталя Олександрівна – представник юридичної 

фірми «Городисський та партнери»; 

− Шевцов Андрій Олександрович – радник Голови НКРЗІ; 

− Шестак Іван Михайлович – Керівник апарату НКРЗІ. 

 

Представники суб’єктів діяльності ринку телекомунікації: 

− Лобода Олександр Юрійович – директор ТОВ «Центр інтернет-імен 

України» (Ukrnames); 

− Мороз Наталія Олександрівна – ТОВ «Сервіс онлайн»; 

− Пташний Олексій Олегович – Президент ТОВ «Центр інтернет-імен 

України» (Ukrnames); 

− Рязанова Наталя Іванівна – директор ТОВ «Компанія Сіон». 

Голова Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український 

мережевий інформаційний центр» (далі – Координаційна Рада ОП УМІЦ) 

Яцук П.П. розпочав роботу засідання Координаційної ради ОП УМІЦ і надав 

слово секретарю Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончаруку Ю.В. для 

оголошення присутності членів Координаційної Ради ОП УМІЦ на засіданні. 

Гончарук Ю.В. зазначив, що на засіданні з урахуванням наданих 

довіреностей 12 голосів, що достатньо для визнання засідання правомочним 

та прийняття легітимних рішень. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував 

провести засідання з наступним порядком денним: 

1. Внесення змін до Тимчасових Правил реєстрації і користування 

доменними іменами в домені .УКР 

2. Затвердження Угоди про акредитацію Реєстратора. 

3. Затвердження Договору між Адміністратором та Оператором реєстру 

домену .УКР. 
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4. Затвердження тарифів Адміністратора домену .УКР на послуги 

акредитації реєстраторів. 

5. Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо 

визначення Оператора реєстру домену .УКР. 

6. Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо 

утворення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, організаційної 

форми її утворення та діяльності. 

7. Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського 

обговорення проекту Положення про Комісію з досудового вирішення 

доменних спорів. 

8. Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського 

обговорення проекту Порядку розв’язання доменних спорів. 

9. Різне. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований Головуючим засідання Координаційної 

Ради ОП УМІЦ порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Внесення змін до Тимчасових Правил реєстрації і користування 

доменними іменами в домені .УКР. 

СЛУХАЛИ: 

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

який  нагадав, що на виконання протокольного доручення минулого 

засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ (23.09.2013) Гончаруком Ю.В. та 

заступником керівника Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів 

документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств 

«Український мережевий інформаційний центр» (далі – Робоча група) 

Котенком Г.М. внесено зміни до Тимчасових Правил реєстрації і 

користування доменними іменами в домені .УКР (далі – Правила) 
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урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».  

Результати розгляду надані у таблиці розбіжностей «Тимчасові правила 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР» (додаток № 

1). Таким чином, доручення Координаційної Ради ОП УМІЦ щодо 

доопрацювання Правил виконано та пропонується схвалити нову редакцію 

Тимчасових Правил реєстрації і користування доменними іменами в 

домені .УКР у версії 4.0. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Попова Т.В., Шестак І.М., Яцук П.П. 

Попова Т.В. повідомила про наявність зауваження до Правил стосовно 

кількості Комісій з досудових вирішень доменних спорів. Зазначила, що під 

час обговорення проекту Тимчасової Концепції впровадження та розвитку 

домену .УКР, було досягнуто домовленості про те, що Комісій з досудових 

вирішень доменних спорів може бути багато. Разом з тим, Правилами 

передбачено, що Комісія з досудового вирішення доменних спорів 

утворюється Адміністратором домену .УКР в однині. 

Попова Т.В. запропонувала внести відповідні зміни та записати 

створення Комісії з досудового вирішення доменних спорів у множинному 

числі. 

Гончарук Ю.В. не погодився з пропозицією Попової Т.В., 

аргументувавши це тим, що Тимчасова  Концепція впровадження та розвитку 

домену .УКР вже прийнята та не містить такої норми. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. підбив підсумок 

обговорення та вніс на голосування три питання: 

1. Схвалити Правила у версії 4.0. 

2. Прийняти пропозицію Попової Т.В. стосовно внесення відповідних 

змін у Правила та записати створення Комісії з досудового вирішення 

доменних спорів у множинному числі. 

3. Направити на розгляд Робочій групі питання щодо внесення змін, 

запропонованих Поповою Т.В.  
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ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити Тимчасові Правила реєстрації і користування 

доменними іменами в домені .УКР у версії 4.0. 

2. Робочій групі опрацювати, обґрунтувати та на наступне засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ внести пропозицію стосовно визначення 

Комісії з досудового вирішення доменних спорів в однині або множині. 

Голосували:  

По першому питанню: За – 11. Проти –1. Утрималось – 0.Рішення 

прийнято. 

По другому питанню: За – 1. Проти –11. Утрималось – 0. Рішення не 

прийнято. 

По третьому: За – 11. Проти – 0. Утрималось – 1. Рішення прийнято. 

 

2. Затвердження Угоди про акредитацію Реєстратора. 
СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував присутніх стосовно проведеної роботи Робочою групою 

стосовно Угоди про акредитацію Реєстратора. В Угоді про акредитацію 

Реєстратора були внесені зміни до пунктів 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.5., 3.2.4., 

3.2.7., 3.2.9., 3.2.10., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.3.,3.4.4. Результати розгляду надані 

членам Координаційної Ради ОП УМІЦ у таблиці розбіжностей «Угода про 

акредитацію» 18.09.2013 (додаток № 2). 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Жарінова А.Г., Каргаполов Ю.В., Окнов В.А., 

Попова Т.В., Яцук П.П. 

Попова Т.В. виступила із запитанням до Гончарука Ю.В. стосовно 5 

пункту «Угоди про акредитацію Реєстратора», що буде з клієнтами 

Реєстратора  в період  розгляду питання щодо припинення виконання  своїх 

обов’язків Реєстратором, якщо його домен припинить свою роботу.  
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Гончарук Ю.В. відповів, що Адміністратор домену .УКР передбачив 

безперебійне обслуговування клієнтів. Тобто, якщо Угода про акредитацію 

Реєстратора  активна, то й Реєстратор активний, у разі наявності зауважень – 

ведеться діалог з метою усунення цих зауважень. Якщо ж зауваження не 

будуть усунені, або з’явиться загроза порушення роботи чи  обслуговування 

доменних імен, - буде призупинено акредитацію такого Реєстратора. Усі 

домени з бази даних цього Реєстратора отримують статус-кво, незалежно від 

закінчення строку делегування. У разі відмови Реєстратора усувати 

зауваження, його буде позбавлено акредитації та відповідним чином 

поінформовано, при цьому доменні імена Реєстрантів переводяться на 

обліковий запис віртуального Реєстратора. Після чого  реєстрантам 

пропонується обрати кому саме з акредитованих реєстраторів будуть 

передані доменні імена на обслуговування.  

Зазначена процедура описана в проекті Технічного регламенту домену 

.УКР та інструкції користування EPP (Extensible Provisioning Protocol). 

Забезпечення безперебійної роботи доменних імен – задача Адміністратора 

домену .УКР. 

Попова Т.В. висловила зацікавленість: чи існує посилання в Угоді про 

акредитацію Реєстратора на Технічний регламент домену .УКР. 

Гончарук Ю.В. зазначив, що посилання на Технічний регламент домену 

.УКР прописані в пункті 3.2.9. Угоди про акредитацію Реєстратора. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. підбив підсумок 

обговорення та вніс на голосування питання щодо затвердження Угоди про 

акредитацію реєстратора у версії 3.0 з урахуванням наданих пропозицій.  

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Угоду про акредитацію Реєстратора у версії 3.0 з 

урахуванням наданих пропозицій. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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3. Затвердження Договору між Адміністратором та Оператором 

реєстру домену .УКР.  
СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував присутніх щодо проведеної роботи Робочою групою 

стосовно Договору між Адміністратором та Оператором реєстру 

домену .УКР. Результати розгляду надані членам Координаційної Ради ОП 

УМІЦ у таблиці розбіжностей № 5 «Договір про технічну підтримку системи 

реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР» (додаток 

№ 3). 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Каргаполов Ю.В., Окнов В.А., Попова Т.В., 

Шестак І.М., Яцук П.П. 

Попова Т.В. зауважила, що в Договорі між Адміністратором та 

Оператором реєстру домену .УКР має бути передбачено можливість 

припинення дії договору не тільки у Оператора, а й у Адміністратора реєстру 

домену .УКР. 

Гончарук Ю.В. відповів на пропозицію Попової Т.В., що Адміністратор 

реєстру домену .УКР може припинити виконання умов договору відповідно 

до Господарського кодексу України, а тому необхідності дублювання цієї 

норми в договорі немає. Крім того, пропозиція щодо внесення таких змін до 

Робочої групи не надходила. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. зауважив, що дана 

пропозиція надавалася раніше (на етапі розгляду проекту Тимчасової 

Концепції впровадження та розвитку домену .УКР). 

Шестак І.М. зазначив, що Робоча група розглядала пропозиції 

відповідно до таблиць розбіжностей. З цього питання пропозицій до Робочої 

групи не надходило, а тому на засіданнях Робочої групи це питання не 

розглядалось.  
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Попова Т.В. запропонувала на поточному засіданні Координаційної Ради 

ОП УМІЦ розглянути можливість доповнити Договір між Адміністратором 

та Оператором реєстру домену .УКР правами Адміністратора стосовно 

можливості розторгнення договору з Оператором реєстру у випадку 

неналежного виконання Оператором реєстру своїх зобов’язань. 

Окнов В.А. зазначив, що Договір між Адміністратором та Оператором 

реєстру домену .УКР має істотний недолік тому, що в ньому не передбачена 

процедура розторгнення договору зі сторони Адміністратора. 

Гончарук Ю.В. запропонував Координаційній Раді ОП УМІЦ 

проголосувати за Договір між Адміністратором та Оператором реєстру 

домену .УКР з урахуванням наданих зауважень у версії 2.0, наданий членам 

Координаційної Ради ОП УМІЦ, та доручити Робочій групі доопрацювати 

питання підняте членами Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

пропозицію затвердити Договір між Адміністратором та Оператором реєстру 

домену .УКР у версії 3.0 з урахуванням симетрії відповідальності 

Адміністратором та Оператором реєстру домену .УКР, а саме включити до 

Договору між Адміністратором та Оператором реєстру домену .УКР право 

Адміністратора реєстру домену .УКР ініціювати розірвання договору у разі 

порушення Оператором реєстру домену .УКР своїх обов’язків. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Договір між Адміністратором та Оператором реєстру 

домену .УКР у версії 3.0 з урахуванням симетрії відповідальності 

Адміністратором та Оператором реєстру домену .УКР, а саме включити до 

Договору між Адміністратором та Оператором реєстру домену .УКР право 

Адміністратора реєстру домену .УКР ініціювати розірвання договору у разі 

порушення Оператором реєстру домену .УКР своїх обов’язків. 

2.  Робочій групі сформулювати пункт Договору між Адміністратором та 

Оператором реєстру домену .УКР стосовно процедури розірвання договору зі 

сторони Адміністратора. 
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Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Затвердження тарифів Адміністратора домену .УКР на 

послуги акредитації реєстраторів. 

СЛУХАЛИ: 

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

запропонував встановити тариф у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Окнов В.А., Попова Т.В., Яцук П.П. 

Попова Т.В.  висловила пропозицію встановити тариф на рівні 4000 

(чотирьох тисяч) гривень. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

дві пропозиції: 

1. Затвердити тариф Адміністратора домену .УКР на послуги 

акредитації реєстраторів у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень. 

2. Затвердити тариф Адміністратора домену .УКР на послуги 

акредитації реєстраторів у розмірі 4000 (чотирьох тисяч) гривень. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити тариф Адміністратора домену .УКР на послуги акредитації 

реєстраторів у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень з ПДВ. 

Голосували: 

По першій пропозиції: За – 11. Проти –0. Утрималось – 1. Рішення 

прийнято. 

По другій пропозиції: За – 1. Проти –11. Утрималось – 0. Рішення не 

прийнято. 

 

5. Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо 

визначення Оператора реєстру домену .УКР. 
СЛУХАЛИ: 
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Інформацію Секретаря Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончарука Ю.В. 

стосовно визначення Оператора реєстру домену .УКР. Станом на 12.10.2013 

до ОП УМІЦ надійшли заяви від двох претендентів. 11.10.13 було отримано 

заяву від ТОВ «Технічний центр Інтернет» та 12.10.13 було отримано заяву 

від ТОВ «Хостмайстер». Впродовж кількох днів було проведено аналіз заяв 

та комплектів документів відповідно до вимог Адміністратора домену .УКР 

щодо визначення Оператора реєстру домену .УКР. Результати розгляду 

надані у таблиці «Порівняльна таблиця заяв. Вибір Оператора реєстру 

домену .УКР» (додаток № 4). 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Корж Ю.В., Окнов В.А., Попова Т.В., Смольянінов П.О., 

Яцук П.П. 

Смольянінов П.О. зазначив, що у реєстрі домену .УКР має бути 

побудована комплексна система захисту інформації та відповідним чином 

пройдена експертиза в Держспецзв’язку. 

Попова Т.В. висловила зацікавленість, хто є засновниками ТОВ 

«Технічний центр Інтернет». 

Гончарук Ю.В. зазначив, що засновниками ТОВ «Технічний центр 

Інтернет» є 2 (дві) юридичні особи, а саме ТОВ «Центр інтернет-імен 

України» та ТОВ «ДіМедіа». Гончарук Ю.В. є одними із 6 (шести) 

засновників ТОВ «ДіМедіа» з найменшою долею участі.  

Попова Т.В. зауважила, що Гончарук Ю.В. не може об’єктивно оцінити 

подані заяви, оскільки є зацікавленою особою та є співорганізатором ТОВ 

«ДіМедіа». 

Гончарук Ю.В. не погодився з твердженнями щодо упередженості при 

порівнянні пропозицій претендентів, що бажають здійснювати функції 

оператора реєстру домену .УКР та повідомив, що перемови щодо підготовки 

до створення системи технічної підтримки для домену .УКР з найбільш 

зацікавленими учасниками ринку було розпочато ще в січні 2010 року і тоді 

Попова Т.В. брала участь в цих зустрічах.  
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Окнов В.А. запропонував: 

– доручити Адміністратору домену .УКР ознайомити Координаційну 

раду ОП УМІЦ з усіма наданими пропозиціями; 

– заключити договір через певний проміжок часу після офіційної 

публікації результатів. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування: 

1. Затвердити пропозицію Адміністратора домену .УКР щодо 

визначення Оператором реєстру домену .УКР ТОВ «Технічний центр 

Інтернет». 

2. Зобов’язати Адміністратора домену .УКР протягом трьох днів 

опублікувати на сайті інформацію про обрання Оператором реєстру 

домену .УКР ТОВ «Технічний центр Інтернет» та укласти договір через 10 

діб з дня опублікування цієї інформації. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити пропозицію Адміністратора домену .УКР щодо 

визначення Оператором реєстру домену .УКР ТОВ «Технічний центр 

Інтернет». 

2. Адміністратору домену .УКР  опублікувати на сайті інформацію 

про обрання Оператором реєстру домену .УКР ТОВ «Технічний центр 

Інтернет» та укласти договір через 10 діб з дня опублікування цієї 

інформації. 

Голосували: За – 10. Проти – 0. Утрималось – 2. Рішення прийнято. 

 

6. Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо 

утворення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, 

організаційної форми її утворення та діяльності. 
СЛУХАЛИ: 

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

запропонував: 
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1. Створити Комісію з досудового вирішення доменних спорів як 

колегіальний незалежний орган, що складатиметься з членів Комісії у 

кількості не менше 7 (семи) осіб за їх згодою. Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів  очолюватиме голова, який має одного 

заступника.  

2. Для забезпечення діяльності Комісії з досудового вирішення 

доменних спорів пропонується створити Унітарне  підприємство «Центр 

компетенції українського сегменту мережі Інтернет» (далі - Центр), в 

структурі якого передбачити наявність арбітрів, які здійснюватимуть 

підготовку висновків за результатами вирішення доменних спорів, що в 

подальшому підлягатимуть обов’язковому затвердженню рішенням Комісії.  

3. Доручити директору ОП УМІЦ затвердити Статут Унітарного 

підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет» та 

здійснити необхідні дії з державної реєстрації цього унітарного 

підприємства.  

4. Уповноважити Комісію з досудового вирішення доменних спорів 

здійснити організаційно-правові заходи по організації діяльності Унітарного 

підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет». 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Корж Ю.В., Окнов В.А., Поліщук В.Г., Попова Т.В., 

Царук О.В., Шестак І.М., Яцук П.П. 

Попова Т.В.  зауважила: 

– документи мають надаватись на розгляд завчасно, оскільки 

порушені питання потребують детального вивчення; 

– не вирішене питання стосовно можливості створення декількох 

Комісій з досудового вирішення доменних спорів. 

Зважаючи на зазначене, Попова Т.В. запропонувала перенести питання 

затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо утворення 

Комісії з досудового вирішення доменних спорів, організаційної форми її 
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утворення та діяльності на наступне засідання Координаційної ради ОП 

УМІЦ. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. наголосив на тому, 

що порядок денний було затверджено, а тому перенесення розгляду цього 

питання на наступне засідання Координаційної ради ОП УМІЦ не 

розглядається. 

Корж Ю.В. висловив позицію проти створення декількох Комісій з 

досудового вирішення доменних спорів. 

Гончарук Ю.В. запропонував доручити Робочій групі розробити проект 

Статуту Центра. 

Попова Т.В. висловила думку, що Статут Центра має бути розглянуто та 

погоджено на засіданні Координаційної ради ОП УМІЦ. 

Шестак І.М. запропонував:  

− виносити на голосування по кожному з винесених 

Адміністратором домену .УКР питань окремо;  

− 4 пункт пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо 

уповноваження Комісії з досудового вирішення доменних спорів здійснити 

організаційно-правові заходи по організації діяльності Унітарного 

підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет» не 

розглядати, як неможливий до виконання; 

− пункт 1 доповнити, а саме «Затвердити пропозицію 

Адміністратора домену .УКР щодо утворення Комісії з досудового 

вирішення доменних спорів у формі колегіального органу у кількості 7 

(семи) осіб: Голова Комісії, Заступник Голови Комісії та 5 (п’ятьох) членів 

Комісії»; 

− пункт 3 переформулювати «Доручити Робочій групі спільно з 

Адміністратором домену .УКР розробити проект Статуту Центру та подати 

на розгляд Координаційній раді ОП УМІЦ.» 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

наступні пропозиції: 
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1. Затвердити пропозиції Адміністратора домену .УКР щодо 

утворення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, у формі 

колегіального органу з кількістю членів Комісії – 7 (сім), в тому числі Голови 

Комісії та Заступника Голови Комісії. 

2. Підтримати пропозицію Адміністратора домену .УКР  щодо 

утворення Унітарного підприємства «Центр компетенції українського 

сегменту мережі Інтернет», засновником якого буде ОП УМІЦ.  

3. Перенести розгляд питання щодо утворення персонального 

складу Комісії з досудового вирішення доменних спорів на наступне 

засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ.  

4. Доручити Робочій групі розробити Статут Унітарного 

підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет» та 

винести на розгляд Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

5. 4 пункт пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо 

уповноваження Комісії з досудового вирішення доменних спорів здійснити 

організаційно-правові заходи по організації діяльності Унітарного 

підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет» не 

розглядати на поточному засіданні Координаційної ради ОП УМІЦ. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити пропозиції Адміністратора домену .УКР щодо 

утворення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, у формі 

колегіального органу з кількістю членів комісії – 7 (сім), в тому числі Голова 

Комісії та Заступник голови Комісії. 

2. Підтримати пропозицію Адміністратора домену .УКР  щодо 

утворення Унітарного підприємства «Центр компетенції українського 

сегменту мережі Інтернет», засновником якого буде ОП УМІЦ. 

3. Робочій групі розробити Статут Унітарного підприємства «Центр 

компетенції українського сегменту мережі Інтернет»  та винести на засідання 

Координаційної Ради ОП УМІЦ. 

Голосували: 
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По першій пропозиції: За – 12. Проти – 0. Утрималось – 0. Рішення 

прийнято. 

По другій пропозиції: За – 11. Проти – 1. Утрималось – 0. Рішення 

прийнято. 

По третій пропозиції : За – 1. Проти – 11. Утрималось – 0. Рішення не 

прийнято. 

По четвертій пропозиції: За – 10. Проти – 1. Утрималось – 1. Рішення 

прийнято. 

По п’ятій пропозиції: Рішення прийняті одноголосно. 

 

7. Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського 

обговорення проекту Положення про Комісію з досудового вирішення 

доменних спорів  
СЛУХАЛИ: 

Жарінову А.Г., яка запропонувала взяти за основу проект Положення 

про Комісію з досудового вирішення доменних спорів та внести його на 

громадське обговорення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Шестак І.М., Яцук П.П. 

Шестак І.М. запропонував покласти обов’язок з узагальнення наданих 

пропозицій під час громадського обговорення проекту Положення про 

Комісію з досудового вирішення доменних спорів на Робочу групу. 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

питання щодо взяття за основу проекту Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів для громадського обговорення, доручивши 

Робочій групі узагальнити надані пропозиції. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти за основу проект Положення про Комісію з досудового 

вирішення доменних спорів та Адміністратору домену .УКР розмістити його 

на сайті УМІЦ для громадського обговорення.  
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2. Робочій групі узагальнити надані пропозиції до проекту 

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів. 

Голосували: За – 11. Проти – 0. Утрималось – 1. Рішення прийнято. 

 

8. Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського 

обговорення проекту Порядку розв’язання доменних спорів.  
СЛУХАЛИ: 

Жарінову А.Г., яка зазначила, що проект Порядку розв’язання доменних 

спорів було розроблено з урахуванням міжнародного досвіду. Структура 

включає доменні спори, що підлягають досудовому вирішенню, правила 

звернення до Комісії з досудового вирішення доменних спорів, вимоги до 

заяви та оплати за досудове вирішення доменного спору, реєстрацію заяв та 

повідомлення про заяву, початок та завершення досудового вирішення 

доменного спору та пов’язані з цим обмеження щодо виконання доменними 

іменами. 

Враховуючи зазначене, Жарінова А.Г. запропонувала схвалити та 

винести даний документ на громадське обговорення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П. вніс на голосування 

питання схвалення в цілому з метою опублікування для громадського 

обговорення проекту Порядку розв’язання доменних спорів. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити в цілому та Адміністратору домену .УКР опублікувати на 

сайті УМІЦ для громадського обговорення проект Порядку розв’язання 

доменних спорів. 

Голосували: За – 11. Проти – 0. Утрималось – 1. Рішення прийнято. 

 

9. Різне. 
СЛУХАЛИ: 
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Питання Окнова В.А., який зазначив що, на минулому засіданні 

Координаційної Ради ОП УМІЦ було надано доручення (Протокол 

Координаційної Ради ОП УМІЦ № 15 від 23.09.2013) підготувати 

інформацію щодо порядку денонсації торгівельної марки .УКР та Статуту 

ОП УМІЦ. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук Ю.В., Яцук П.П. 

Гончарук Ю.В. проінформував присутніх про те, що інформацію 

стосовно денонсації торгівельної марки «УКР» підготовлено не було, але на 

засідання Координаційної ради запрошено представника організації, що є 

власником торгівельної марки «УКР» для того, що б члени Координаційної 

ради могли б задати питання стосовно цієї торгівельної марки. 

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

Гончаруку Ю.В. протягом трьох днів підготувати та надати членам 

Координаційної Ради ОП УМІЦ інформацію  стосовно торгівельної марки 

«УКР». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Адміністратору домену .УКР Гончаруку Ю.В. протягом трьох днів 

підготувати та надати членам Координаційної ради ОП УМІЦ 

інформацію стосовно торгівельної марки «УКР». 

2. Робочій групі розпочати роботу над новою версією Статуту ОП 

УМІЦ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Протокол складено у 2-х примірниках. 

Підписи: 

 
Голова Координаційної Ради         ____________________         Яцук П.П. 

 

Секретар засідання, 

Директор ОП УМІЦ  ______________________  Гончарук Ю.В.

Ок
он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

Додаток № 1 
Таблиця розбіжностей 

 
«ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА  

реєстрації та користування доменними іменами в домені  .УКР» 
 

Версія 3.0 Версія 3.1 Враховано/не враховано, 
обґрунтування 

 

Остаточна  
редакція 

ЗАТВЕРДЖЕНО  СХВАЛЕНО враховано СХВАЛЕНО 
3.2.6 
… 
6) обмежувати оприлюднення 
своїх даних в інформаційній 
службі WHOIS за письмовою 
заявою Реєстраторові. 
 

3.2.6 
… 
6) якщо є фізичною особою, 
обмежувати оприлюднення 
своїх персональних даних в 
інформаційній службі WHOIS 
подавши відповідну заяву 
Реєстратору. 

враховано 3.2.6 
… 
6) якщо є фізичною особою, 
обмежувати оприлюднення своїх 
персональних даних в 
інформаційній службі WHOIS 
подавши відповідну заяву 
Реєстратору. 

4.1.8.  
… 
6) у разі невиконання вимог 
підпунктів 3 та 4 пункту 4.2.7 
цих Правил. 

4.1.8.  
… 
6) у разі невиконання вимог 
пункту 4.2.7 цих Правил. 

враховано 4.1.8.  
… 
6) у разі невиконання вимог 
пункту 4.2.7 цих Правил. 

4.3.3. Процедура трансферу 
визначається у технічному 
регламенті. 
1) Реєстрант надає діючому 
Реєстратору запит на отримання 
секретного коду доменного імені 
(authinfo); 
2) діючий Реєстратор 
повинен надати секретний код у 
визначений їм спосіб у термін не 
більше 3 (трьох) робочих днів; 
3) Реєстрант подає заявку на 
трансфер приймаючому 
Реєстратору, вказуючи при 
цьому секретний код домену, 
отриманий у діючого 
Реєстратора, а також відомості 
про свою особу, такі самі, як для 
реєстрації доменного імені; 
4) приймаючий Реєстратор 
відправляє Реєстранту на його 
адресу електронної пошти, та на 

4.3.3. Процедура трансферу 
визначається у технічному 
регламенті. 

враховано  
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адресу електронної пошти, що 
вказано в адміністративному 
контакті доменного імені (admin-
c) (у разі якщо ці адреси 
електронної пошти є різними) 
листа з інформацією, що ним 
була одержана заявка на 
трансфер відповідного 
доменного імені, з запитом на 
підтвердження або скасування 
трансферу. Ця процедура 
підтвердження трансферу має 
бути організована Реєстратором 
у такий спосіб, що виключає 
можливість підробки 
підтвердження; 
5) Реєстрант підтверджує 
свій намір здійснити трансфер; 
6) приймаючий Реєстратор 
направляє відповідну заявку 
Оператору реєстру; 
7) Оператор реєстру 
повідомляє діючого Реєстратора 
про отримання заявки на 
трансфер. Діючий Реєстратор 
має 5 (п’ять) календарних днів 
на те, щоб переконатися в тому, 
що процедура була дійсно 
ініційована Реєстрантом та в 
тому, що не існує умов щодо 
відмови у здійсненні трансферу. 
Якщо це не так, діючий 
Реєстратор може скасувати 
процедуру трансферу. Для цього 
він відправляє відповідний запит 
Оператору реєстру. У разі 
одержання запиту на скасування 
трансферу – Оператор реєстру 
повинен повідомити 
приймаючого Реєстратора та 
скасувати трансфер. У такому 
разі приймаючий Реєстратор 
повідомляє Реєстранта про 
скасування трансферу; 
8) Діючий реєстратор має 
можливість підтвердити Ок
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трансфер, для цього він 
відправляє відповідний запит 
Оператору реєстру. Якщо у 
термін 5 (пʼяти) календарних 
днів діючий Реєстратор не 
скасував і не підтвердив 
процедуру трансферу, Оператор 
реєстру автоматично проводить 
трансфер, тобто змінює запис 
про Реєстратора доменного 
імені, про що повідомляє 
діючого та приймаючого 
Реєстраторів; 
9) приймаючий Реєстратор 
має повідомити Реєстранта про 
те, що процедура трансферу 
відбулася успішно. 
4.5.2. Інформація про фізичну 
особу (Реєстранта, уповноважені 
цим Реєстрантом контактні 
особи), яка міститься в реєстрі 
домену .УКР, може бути 
вилучена з відкритого 
(публічного) доступу через 
інформаційну службу WHOIS за 
письмовою заявою такої 
фізичної особи Реєстраторові. У 
разі вилучення інформації про 
фізичну особу з відкритого 
(публічного) доступу через 
інформаційну службу WHOIS 
така інформація безоплатно 
надається відповідним 
Реєстратором за вмотивованим 
письмовим запитом сторони, що 
бажає отримати таку 
інформацію. 

4.5.2. Інформація про фізичну 
особу (Реєстранта, уповноважені 
цим Реєстрантом контактні 
(фізичні) особи), яка міститься в 
реєстрі домену .УКР, може бути 
вилучена з відкритого 
(публічного) доступу через 
інформаційну службу WHOIS 
на підставі відповідної заяви 
такої фізичної особи 
Реєстратору. У разі вилучення 
інформації про фізичну особу з 
відкритого (публічного) доступу 
через інформаційну службу 
WHOIS така інформація 
безоплатно надається 
відповідним Реєстратором за 
вмотивованим письмовим 
запитом сторони, що бажає 
отримати таку інформацію. 

враховано 4.5.2. Інформація про фізичну 
особу (Реєстранта, уповноважені 
цим Реєстрантом контактні 
(фізичні) особи), яка міститься в 
реєстрі домену .УКР, може бути 
вилучена з відкритого 
(публічного) доступу через 
інформаційну службу WHOIS на 
підставі відповідної заяви такої 
фізичної особи Реєстратору. У 
разі вилучення інформації про 
фізичну особу з відкритого 
(публічного) доступу через 
інформаційну службу WHOIS 
така інформація безоплатно 
надається відповідним 
Реєстратором за вмотивованим 
письмовим запитом сторони, що 
бажає отримати таку інформацію. 
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Додаток № 2 
Таблиця розбіжностей 

«УГОДА про акредитацію» 
18.09.2013 

 
Оприлюднений  

Проект 
Пропозиції організацій Враховано/не 

враховано, 
обґрунтуван

ня 

Остаточна  
Редакція (вирішено на 

засіданні) 

(назва документу) 
УГОДА про акредитацію 

(назва документу) 
УГОДА про акредитацію Реєстратора 
(ОП УМІЦ) 

Враховано. 
 

УГОДА про акредитацію 
Реєстратора № ___ 
 

1.1. Визначення, які застосовуються в 
даній Угоді наводяться відповідно до 
визначень наданих у «Правилах реєстрації і 
користування доменними іменами в домені 
.УКР» (далі – Правила) і «Технічному 
регламенті системи реєстрацій і керування 
доменними іменами в домені .УКР» (далі – 
Технічний регламент) 

1.1. Визначення, які застосовуються в даній 
Угоді наводяться відповідно до визначень 
наданих у «Правилах реєстрації та 
користування доменними іменами в домені 
.УКР» (далі – Правила) і «Технічному 
регламенті домену .УКР» (далі – Технічний 
регламент). 
 
(Пропозиція ОП УМІЦ) 

Враховано. 1.1. Визначення, які 
застосовуються в даній Угоді 
наводяться відповідно до 
визначень наданих у 
«Правилах реєстрації та 
користування доменними 
іменами в домені .УКР» (далі 
– Правила) і «Технічному 
регламенті домену .УКР» 
(далі – Технічний регламент). 
 

1.2. Визначення, що є відсутніми у 
вищевказаному документі, приведені нижче: 
послуга з 
проведення 
акредитації 

- послуга, в процесі надання 
якої Претендент дістає 
можливості пройти 
тестування алгоритмів 
організації своєї 
діяльності і технологічне 
тестування на предмет 
його компетентності і 
відповідності вимогам 
щодо виконання 
діяльності у якості 
Реєстратора на ринку 
доменних імен в домені 
.УКР; 

тимчасове 
припинення 
акредитації 

- стан Реєстратора  після 
рішення (акту) 
Адміністратора, згідно 
якого Реєстратору 
призупиняється доступ до 
системи реєстрацій та 
керування доменними 

1.2. Визначення, що є відсутніми у 
вищевказаному документі, приведені нижче: 
послуга з 
проведення 
акредитації 

- послуга, в процесі надання 
якої Претендент отримує 
можливості проходження 
тестування алгоритмів 
організації своєї діяльності 
і технологічне тестування 
на предмет його 
компетентності і 
відповідності вимогам 
щодо виконання діяльності 
у якості Реєстратора на 
ринку доменних імен в 
домені .УКР згідно умов 
акредитації, що 
затверджені 
Координаційною радою 
Адміністратора; 

тимчасове 
припинення 
акредитації 

- стан Реєстратора  після 
рішення (акту) 
Адміністратора, згідно 
якого Реєстратору 

Враховано 
частково. 

1.2. Визначення, що є 
відсутніми у вищевказаному 
документі, приведені нижче: 
послуга 
з 
провед
ення 
акредит
ації 

- послуга, в 
процесі надання 
якої Претендент 
отримує 
можливості 
проходження 
тестування 
алгоритмів 
організації своєї 
діяльності і 
технологічне 
тестування на 
предмет його 
компетентності і 
відповідності 
вимогам щодо 
виконання 
діяльності у 
якості 
Реєстратора на Ок

он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

іменами в домені .УКР; 
витікає з негативних 
результатів перевірки 
діяльності Реєстратора на 
ринку доменних імен, які 
показують, що Реєстратор 
здійснював такі дії, які 
призводили до 
виникнення 
організаційної, 
адміністративної, 
фінансової або технічної 
нестабільності роботи 
ринку доменних імен. 
Рішення про зняття 
тимчасової  заборони на 
діяльність Реєстратора 
приймається 
Адміністратором після 
усунення Реєстратором 
виявлених недоліків. 

 

призупиняється доступ до 
системи реєстрацій та 
керування доменними 
іменами в реєстрі домену 
.УКР; витікає з негативних 
результатів перевірки 
діяльності Реєстратора на 
ринку послуг реєстрацій 
доменних імен, які 
свідчать, що Реєстратор 
здійснював такі дії, які 
призводили до виникнення 
організаційної, 
адміністративної, 
фінансової або технічної 
нестабільності роботи 
доменних імен 
Реєстрантів, яких він 
обслуговує. Рішення про 
зняття тимчасової  
заборони на діяльність 
Реєстратора приймається 
Адміністратором після 
усунення Реєстратором 
виявлених недоліків. 

 

ринку доменних 
імен в домені 
.УКР згідно 
умов 
акредитації, що 
затверджені 
Координаційно
ю; 

тимчас
ове 
припин
ення 
акредит
ації 

- стан Реєстратора  
після рішення 
(акту) 
Адміністратора, 
згідно якого 
Реєстратору 
призупиняється 
доступ до 
системи 
реєстрацій та 
керування 
доменними 
іменами в 
реєстрі домену 
.УКР; витікає з 
негативних 
результатів 
перевірки 
діяльності 
Реєстратора на 
ринку послуг 
реєстрацій 
доменних імен, 
які свідчать, що 
Реєстратор 
здійснював такі 
дії, які 
призводили до 
виникнення 
організаційної, 
адміністративної
, фінансової або 
технічної 
нестабільності 
роботи доменних 
імен 
Реєстрантів, 
яких він 
обслуговує. 
Рішення про 
зняття 
тимчасової  Ок

он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

заборони на 
діяльність 
Реєстратора 
приймається 
Адміністратором 
після усунення 
Реєстратором 
виявлених 
недоліків. 

 

2.1. Дана Угода визначає умови, які 
забезпечує Адміністратор в цілях 
рівноправного і недискримінаційного 
доступу Реєстратора до ринку доменних 
імен в якості учасника, який здійснює 
діяльність по реєстрації доменних імен в 
домені .УКР в інтересах Реєстрантів 

2.1. Дана Угода визначає умови, які 
забезпечує Адміністратор з метою 
рівноправного і недискримінаційного 
доступу Реєстратора до ринку послуг з 
реєстрацій доменних імен  в домені .УКР в 
інтересах Реєстрантів 

Враховано. 2.1. Дана Угода визначає 
умови, які забезпечує 
Адміністратор з метою 
рівноправного і 
недискримінаційного доступу 
Реєстратора до ринку послуг 
з реєстрацій доменних імен  
в домені .УКР в інтересах 
Реєстрантів 

2.2. Дана Угода визначає умови та вимоги 
згідно яких відбувається діяльність 
Реєстратора відносно реєстрації і 
користування  доменними іменами в 
домені .УКР, адміністрування якого 
здійснює Адміністратор 

2.2. Дана Угода визначає умови та вимоги, 
згідно яких відбувається діяльність 
Реєстратора з реєстрацій та користування  
доменними іменами в домені .УКР, 
адміністрування якого здійснює 
Адміністратор 

Враховано. 2.2. Дана Угода визначає 
умови та вимоги, згідно яких 
відбувається діяльність 
Реєстратора з реєстрацій та 
користування  доменними 
іменами в домені .УКР, 
адміністрування якого 
здійснює Адміністратор 

2.5. Дана Угода визначає, що Адміністратор 
оказує Реєстратору послугу з проведення 
акредитації, результатом якої є то, що 
Реєстратор отримує можливість 
здійснювати діяльність по реєстрації і 
користуванню доменними іменами в домені 
.УКР в інтересах Реєстрантів. Надання та 
отримання послуги з проведення 
акредитації здійснюється згідно процедурі 
та критеріям «Положення про 
акредитацію суб’єктів підприємницької 
діяльності в якості Реєстраторів 
доменних імен у домені верхнього рівня 
.УКР» 

2.5. Дана Угода визначає, що Адміністратор 
надає Реєстратору послугу з проведення 
акредитації, результатом якої є те, що 
Реєстратор отримує можливість 
здійснювати діяльність по реєстрації і 
користуванню доменними іменами в домені 
.УКР в інтересах Реєстрантів. Надання та 
отримання послуги з проведення 
акредитації здійснюється згідно процедурі 
та критеріям «Положення про 
акредитацію Реєстраторів доменних імен 
у домені .УКР» 

Враховано. 2.5. Дана Угода визначає, що 
Адміністратор надає 
Реєстратору послугу з 
проведення акредитації, 
результатом якої є те, що 
Реєстратор отримує 
можливість здійснювати 
діяльність по реєстрації і 
користуванню доменними 
іменами в домені .УКР в 
інтересах Реєстрантів. 
Надання та отримання 
послуги з проведення 
акредитації здійснюється 
згідно процедурі та критеріям 
«Положення про 
акредитацію Реєстраторів 
доменних імен у домені 
.УКР» 

3.2.4. Забезпечити наявність необхідних 
адміністративних ресурсів для виконання 

3.2.4. Забезпечити наявність необхідних 
технічних і адміністративних ресурсів для 

Враховано. 3.2.4. Забезпечити наявність 
необхідних технічних і Ок

он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

діяльності з реєстрації доменних імен виконання діяльності з реєстрації та 
підтримки функціонування доменних імен 
в домені .УКР 

адміністративних ресурсів 
для виконання діяльності з 
реєстрації та підтримки 
функціонування доменних 
імен в домені .УКР 

3.2.7. Інформувати Адміністратора про 
наступні обставини протягом 10 (десяти) 
днів з дня їх настання: зміну назви, 
місцезнаходження, контактного телефону, 
факсу, та/або банківських реквізитів; зміну 
керівника підприємства або визначених 
контактних персон; зміну статусу платника 
податку на прибуток та/або платника ПДВ; 
зміну свідоцтва платника ПДВ; припинення 
діяльності у якості реєстратора чи 
банкрутство 

3.2.7. Інформувати Адміністратора про 
наступні обставини протягом 10 (десяти) 
днів з дня їх настання: зміну назви, 
місцезнаходження, контактного телефону, 
факсу, та/або банківських реквізитів; зміну 
керівника підприємства або визначених 
контактних персон; зміну статусу платника 
податку на прибуток та/або платника ПДВ; 
зміну свідоцтва платника ПДВ; 
реорганізацію, припинення діяльності у 
якості реєстратора чи банкрутство 

Враховано. 3.2.7. Інформувати 
Адміністратора про наступні 
обставини протягом 10 
(десяти) днів з дня їх 
настання: зміну назви, 
місцезнаходження, 
контактного телефону, факсу, 
та/або банківських реквізитів; 
зміну керівника підприємства 
або визначених контактних 
персон; зміну статусу 
платника податку на 
прибуток та/або платника 
ПДВ; зміну свідоцтва 
платника ПДВ; 
реорганізацію, припинення 
діяльності у якості 
реєстратора чи банкрутство 

відсутній 3.2.9. Дотримуватись вимог Правил 
реєстрації та користування доменними 
іменами в домені .УКР, Технічного 
регламенту домену .УКР. 

Враховано. 3.2.9. Дотримуватись вимог 
Правил реєстрації та 
користування доменними 
іменами в домені .УКР, 
Технічного регламенту 
домену .УКР. 

відсутній 3.2.10. Безумовно виконувати рішення 
Комісії з досудового вирішення доменних 
спорів, що утворюватиметься відповідно 
Концепції впровадження і розвитку 
домену .УКР, яка затверджена рішенням 
Координаційної ради Адміністратора 16 
серпня 2013 року 

Враховано 
частково. 

3.2.10. Безумовно виконувати 
рішення Комісії з досудового 
вирішення доменних спорів. 

3.3.4 
3) 

  … з реєстрацій доменних 
імен в домені .УКР 

3.4.1. Здійснювати діяльність у якості 
реєстратора на ринку доменних імен. 

3.4.1. Здійснювати діяльність у якості 
реєстратора на ринку доменних імен в 
домені .УКР 

Враховано. 3.4.1. Здійснювати діяльність 
у якості реєстратора на ринку 
доменних імен в домені .УКР 

3.4.3. Надавати пропозиції Адміністратору 
щодо покращення роботи Реєстраторів 

3.4.3. Надавати пропозиції Адміністратору 
щодо покращення роботи Реєстраторів 
та/або Оператора реєстру домену .УКР, а 
також пропозиції стосовно Правил 
реєстрації та користування доменними 

Враховано. 3.4.3. Надавати пропозиції 
Адміністратору щодо 
покращення роботи 
Реєстраторів та/або 
Оператора реєстру домену Ок

он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

 

 
  

іменами та Технічного регламенту в 
домені .УКР 

.УКР, а також пропозиції 
стосовно Правил реєстрації 
та користування доменними 
іменами та Технічного 
регламенту в домені .УКР 

3.4.4. Проводити самостійні або спільні з 
іншими учасниками ринку рекламні акції в 
підтримку діяльності по реєстрації 
доменних імен. 

3.4.4. Проводити самостійні або спільні з 
іншими учасниками ринку рекламні акції в 
підтримку діяльності по реєстрації 
доменних імен в домені .УКР. 

Враховано. 3.4.4. Проводити самостійні 
або спільні з іншими 
учасниками ринку рекламні 
акції в підтримку діяльності 
по реєстрації доменних імен 
в домені .УКР. 

Ок
он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

Додаток № 3 
 

Таблиця розбіжностей №5 
«Договір про технічну підтримку системи реєстрації та користування  

доменними іменами в домені .УКР» 
 

Оприлюднений  
проект 

Пропозиції організацій Враховано
/не 

враховано, 
обґрунтув
ання 

Остаточна  
Редакція (вирішено на 

засіданні) 

1.1. Визначення, які використовуються в 
даному Договорі відповідають визначенням 
з «Правил реєстрації і користування 
доменними іменами в домені .УКР» 

1.1. Визначення, які використовуються в 
даному Договорі відповідають визначенням 
з «Правил реєстрації та користування 
доменними іменами в домені .УКР»  

Враховано 
частково. 

1.1. Визначення, які 
використовуються в даному 
Договорі відповідають 
визначенням з «Правил 
реєстрації та користування 
доменними іменами в домені 
.УКР» (далі – Правила) 

3.1.2. Погоджувати документацію Оператора 
реєстру, яка розробляється ним на 
виконання вимог Правил 

3.1.2. Погоджувати/затверджувати 
документацію Оператора реєстру, яка 
розробляється ним на виконання вимог 
Правил 

Враховано. 3.1.2.Погоджувати/затверджуват
и документацію Оператора 
реєстру, яка розробляється ним 
на виконання вимог Правил 

3.2.4. Розробити документацію з метою 
виконання завдань щодо забезпечення 
роботи Системи: 
1) Технічний регламент системи реєстрацій 
та керування доменними іменами в 
домені .УКР (далі – Технічний регламент), 

3.2.4. Розробити документацію з метою 
виконання завдань щодо забезпечення 
роботи Системи: 
1) Технічний регламент домену .УКР (далі – 
Технічний регламент), 

Враховано. 3.2.4. Розробити документацію з 
метою виконання завдань щодо 
забезпечення роботи Системи: 
1) Технічний регламент домену 
.УКР (далі – Технічний 
регламент), 

3.2.6. Забезпечити підключення програмно-
технічних комплексів суб’єктів 
підприємницької діяльності, що бажають 
бути реєстраторами, до Системи та 
проходження їх технічного тестування 

3.2.6. Забезпечити підключення програмно-
технічних комплексів суб’єктів 
підприємницької діяльності, що 
акредитуються Адміністратором як 
Реєстратори, до Системи та проходження їх 
технічного тестування 

Враховано. 3.2.6. Забезпечити підключення 
програмно-технічних комплексів 
суб’єктів підприємницької 
діяльності, що акредитуються 
Адміністратором як 
Реєстратори, до Системи та 
проходження їх технічного 
тестування 

відсутній 3.2.8. Забезпечувати доступ Комісії з 
досудового вирішення доменних спорів та 
її центру компетенції до реєстру домену 
.УКР на умовах, що визначатимуться 
Адміністратором. 

Враховано 
частково. 

3.2.8. Забезпечувати доступ 
Комісії з досудового вирішення 
доменних спорів та її центру 
компетенції до реєстру домену 
.УКР на умовах, що 
визначатимуться 
Адміністратором на підставі 
Порядку розв’язання доменних 
спорів. Ок

он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

 
 

відсутній 3.2.9. Забезпечувати виконання рішень і 
приписів Комісії з досудового вирішення 
доменних спорів, що набули дії на умовах 
і в порядку, визначеному Правилами та 
Порядком розв’язання доменних спорів, 
що затверджено Координаційною радою 
Адміністратора. 

Враховано 
частково. 

3.2.9. Забезпечувати виконання 
рішень Комісії з досудового 
вирішення доменних спорів.., 
що набули дії на умовах і в 
порядку, визначеному 
Правилами та Порядком 
розв’язання доменних спорів. 

4.1. З метою покриття експлуатаційних 
витрат та підтримки діяльності 
Адміністратора і Координаційної Ради 
Оператор реєстру щомісячну здійснює 
оплату в розмірі 10% від операцій з 
доменними іменами, що були проведені у 
минулому місяці 

4.1. З метою покриття експлуатаційних 
витрат та підтримки діяльності 
Адміністратора і Координаційної Ради 
Оператор реєстру щомісячну здійснює 
оплату в розмірі 10% грошових надходжень 
від операцій з доменними іменами, що були 
проведені у минулому місяці 

Враховано 
частково. 

4.1. З метою покриття 
експлуатаційних витрат та 
підтримки діяльності 
Адміністратора і 
Координаційної Ради Оператор 
реєстру щомісячно здійснює 
оплату в розмірі 10% грошових 
надходжень від операцій з 
доменними іменами, що були 
проведені у минулому місяці 
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Додаток № 4 
№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

1.  1.4. Претендент подає до 
Адміністратора заяву про свій намір 
стати Оператором реєстру домену 
.УКР впродовж 30 днів з дня 
розміщення на сайті Адміністратора 
оголошення про прийом відповідних 
пропозицій щодо здійснення функцій 
Оператора реєстру домену .УКР.  

Заява Претендента та додатки до 
неї повинні містити: 

 
Заява надіслана листом на поштову скриньку. 
Дата: 12.10.13р. 

 
Заява передана кур’єром. 
Дата: 11.10.13р.  

 
 

2.  1) засвідчені належним чином 
копії установчих документів та  

Відповідає 
 

Відповідає 

3.  відповідного рішення 
засновників/учасників про намір 
здійснювати на виключній основі 
діяльність як Оператора реєстру 
домену .УКР; 

Не відповідає 
 

(Ні в Статуті, ні в окремому документі 
відсутні посилання на рішення здійснювати 
діяльність як Оператора реєстру домену .УКР.  
Рішення засновників відсутнє.)  

Відповідає 

4.  2) відомості про відповідність 
Претендента встановленим вимогам, 
що визначаються у цьому документі 
(Вимогах до оператора реєстру 
домену .УКР) та у документах, 
дотримання яких є обов’язковим для 
виконання обов’язків Оператора 
реєстру домену .УКР; 

Відповідає частково 
 

(відсутні посилання на Правила реєстрації і 
користування доменних імен в домені .УКР, 
Технічний регламент (щодо обов’язку 
дотримання) 

Відповідає 

5.  3) відомості про існуючий досвід 
Претендента та його можливості, 
включаючи загальний опис 
технічних систем, власником яких є 
Претендент, організаційних 
можливостей та кваліфікації 
персоналу щодо виконання 
зобов’язань Оператора реєстру 
домену .УКР; 

Відповідає Відповідає 

6.  4) ескізний проект Системи з 
описом та архітектурою кожної з 
підсистем, щодо яких 
встановлюються вимоги у цьому 

Частково відповідає 
(Не дотримано вимог щодо оформлення ЕП 
Відсутні відомості про місця розташування 
обладнання, IP-адреси, функції цього 

Відповідає 
 Ок
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№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

документі, документах ICANN та у 
відповідних стандартах Інтернет; 

обладнання 
Відсутня загальна схема роботи Системи 
Вказано тільки 3 дата-центра) 

 
7.  5) відповідне ескізному проекту 

технічне завдання на розробку та 
впровадження Системи; 

Не відповідає 
 

(ТЗ відсутнє) 
  

Відповідає 

8.  6) технічне завдання на розробку 
і впровадження комплексної системи 
захисту інформації у реєстрі домену 
.УКР та відповідні посадові 
інструкції; 

Не відповідає 
 
(ТЗ на КСЗІ не відповідає вимогам 
нормативних документів ТЗІ/КЗІ,  
надано інший документ «Комплексна системи 
безпеки реєстру») 

Відповідає 

9.  7) документ «Опис API EPP»;          Відповідає (з зауваженнями) 
 
Опис порівняльних зауважень у додатку до 
цієї таблиці 

Відповідає  

Опис порівняльних зауважень у 
додатку до цієї таблиці 

10.  8) план по відновленню 
працездатності Системи та/або 
підсистем у разі виникнення 
позаштатних ситуацій (катастроф, 
аварій тощо) та відповідні посадові 
інструкції; 

        Відповідає частково 
(Відсутні детальні процедури щодо повного 
резервного копіювання та резервного 
копіювання, відсутня класифікація видів 
резервного копіювання, відсутня класифікація 
аварій, відсутні алгоритми дій по ліквідації 
аварій, відсутнє журналювання аварій) 
 

       Відповідає 
 
 

11.  9) план-графік дій, що 
передбачені підпунктами 6) та 7) 
пункту 1.5 цього документу, у разі, 
якщо такі дії є необхідними 

          Надано 
(необхідно мінімально 2 місяці для початку 
роботи) 
 

          Не потрібен 
(Система готова до роботи) 

12.  1.5. Претендент, на момент подачі 
заяви про своє бажання стати 
Оператором реєстру, повинен 
відповідати таким наступним 
вимогам: 

  

13.  1) бути юридичною особою, що 
створена і зареєстрована згідно 
законодавства України не менше ніж 
за 2 роки до подачі заяви відповідно 
з пунктом 1.4; 

          Відповідає           Відповідає 

14.  2) не мати у своєму статутному 
капіталі частки або голосів для 

          Відповідає 
 

         Відповідає Ок
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№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

управління, що належить іноземній 
компанії або особі, що діє в інтересах 
іноземної особи, у розмірі більше 
ніж 10%; 

15.  3) не бути державним або 
комунальним підприємством або 
таким, у статутному капіталі якого 
частка, що належить державі, 
перевищує 50%; 

          Відповідає          Відповідає 

16.  4) мати розгорнутий та 
працюючий програмно-апаратний 
комплекс із встановленим 
програмним забезпеченням для 
обслуговування реєстру домену 
.УКР, у тому числі підтримки 
серверів доменних імен (DNS) із 
промисловим способом дистрибуції 
файлу зони, службу WHOIS із 
стандартним та веб-інтерфейсом, 
підтримку протоколу EPP (Extensible 
Provisioning Protocol), що 
призначений для управління 
реєстраційною інформацією, мати 
вбудований програмний інтерфейс та 
мати веб-інтерфейс для Реєстраторів; 

         Не відповідає 
(наведено інформацію щодо програмно-
апаратного комплексу домену .UA, комплекс 
для обслуговування домену .УКР відсутній та 
може бути створений згідно план-графіку 
(п.10 Таблиці) через 2 місяці)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Відповідає 

17.  5) відповідати вимогам ICANN, 
які пред'являються до операторів 
реєстрів доменів верхнього рівня, 
типу ccTLD/gTLD, що може бути 
підтверджено інформацією від 
ICANN; 

            Не відповідає 
(є твердження про відповідність п.18 Таблиці, 
але це не підтверджено інформацією від 
ICANN)   

         Відповідає 
(Інформація про заявника міститься у 
Рапорті IANA/ICANN щодо участі у 
технічній групі УМІЦ) 

18.  6) або бути ICANN-
акредитованим реєстратором у 
gTLD, виробничий комплекс якого 
може бути організаційно, технічно і 
кваліфікаційно відділений від 
діяльності з реєстрації доменних 
імен у gTLD і приведений у 
відповідність з вимогами до 
оператора реєстру ccTLD, а також з 
вимогами до Оператора реєстру 
домену . УКР, що викладені в цьому 

            Не потрібен          Відповідає частково 
(є позитивне заключення аудиту ICANN 
щодо акредитації) 
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№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

документі, в строк не більше 2-х 
місяців, 

19.  7) або бути фактично діючим 
оператором реєстру іншого домену 
верхнього рівня ccTLD, виробничий 
комплекс якого може бути технічно і 
кваліфікаційно відділений від 
діяльності з реєстрації доменних 
імен в іншому ccTLD і приведений у 
відповідність з вимогами до 
Оператора реєстру домену . УКР, що 
викладені в цьому документі, в строк 
не більше 2 -х місяців; 

           Відповідає частково 
(стверджується, що заявник є діючим 
оператором реєстру ccTLD .UA, але це 
твердження базується виключно на записі 
щодо Igor Sviridov в базі даних IANA/ICANN, 
що не є делегуванням) 

            Не потрібен 

20.  8) мати не менше ніж 5 (п’ять) 
технологічних майданчиків (груп 
логічно пов’язаних серверів і 
мережевого обладнання, які 
підключені кількома каналами до 
Інтернет і забезпечені безперебійним 
електроживленням) і які вже 
функціонують у робочому режимі, з 
яких не менш ніж один повинен 
знаходитись поза межами України і 
не менш ніж два повинні 
знаходитись в Україні. Усі 
технологічні майданчики 
(комплекси) повинні базуватись на 
власних апаратних ресурсах 
Претендента; 

            Не відповідає 
(відомості про відповідність цим вимогам не 
надані. Твердження про існування 5 
майданчиків не може бути перевірено) 

           Відповідає 
(надані відомості про 8 (вісім) технічних 
майданчиків,  з яких 4 (чотири) 
знаходяться поза межами України, а 4 
(чотири) в Україні. Перевірено) 

21.  9) мати щонайменше 3 (три) 
блоки IPv4-адресов мінімально /24 у 
різних мережах класу С; 

             Відповідає              Відповідає 

22.  10) щонайменше 1 (один) з блоків 
IP-адрес, що вказані в підпункті 9) 
повинен також мати підтримку 
(адресацію) IPv6. 

             Відповідає              Відповідає 

23.  1.6. Для перевірки відповідності 
визначеним вимогам Претендент 
разом із заявою та додатками до неї 
передає Адміністраторові коди 
доступу до кожного з серверів та 
іншого обладнання, що мають бути 

             Не відповідає 
(коди доступу не надані, навіть не вказані IP-
адреси серверів для перевірки) 

             Відповідає 
(перевірку здійснено) 
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№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

задіяні у обслуговуванні реєстру 
домену .УКР та усіх його підсистем, 
на паперовому та електронному 
носії. 

24.  1.7. На момент подання заяви 
Претендент повинен мати розроблені 
і задокументовані процедури, у 
відповідності з якими він, як 
можливий Оператор реєстру, буде 
зобов’язаний із дотриманням вимог 
законодавства України здійснювати 
наступне: 

  

25.  1) дотримуватись відповідних 
застосовних стандартів, 
рекомендацій та положень 
документів ICANN з імплементації 
IDN ccTLD, Правил реєстрації та 
використання доменних імен в 
домені. УКР, Технічного регламенту, 
Положення (порядку) розв’язання 
доменних спорів, а також умов 
договорів з Адміністратором, 
Реєстраторами, Комісією з 
досудового вирішення спорів. 

             Не відповідає 
(опис процедур з посиланням на 
імплементацію Правил реєстрації і 
користування доменними іменами в домені 
.УКР не надані) 

             Відповідає 

26.  2) підтримувати файл зони 
домену .УКР/.xn--j1amh в 
актуальному стані – створення 
регулярних поновлень даних у файлі 
зони повинно здійснюватися згідно 
відповідних стандартів, як визначено 
підпунктом 1); 

             Не відповідає 
(інформації щодо процедур підтримки файлу 
зони домену .УКР/.xn--j1amh не надано)   

            Відповідає 
(процедура описана в Плані по 
відновленню працездатності системи 
після аварій) 

27.  3) забезпечувати роботу служби 
доменних імен домену .УКР/.xn--
j1amh – забезпечення стабільної 
роботи усіх авторитативних серверів 
доменних імен домену .УКР, 
забезпечення можливості отримання 
адресації в домені .УКР усіма 
користувачами Інтернет згідно 
діючих стандартів; 

            Не відповідає 
(опис процедур щодо підтримки служби 
доменних імен домену .УКР/.xn--j1amh не 
надані) 

           Відповідає 
(описано в Інструкції по роботі з EPP) 

28.  4) підтримувати точність, 
актуальність і повноту інформації, 

             Не відповідає 
(опис процедур не надано) 

          Відповідає 
(описано в ЕП та в Інструкції по роботі з Ок
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№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

що відноситься до будь-яких змін 
реєстраційних та/або службових 
даних щодо призначених 
адміністративних, технічних, 
фінансових контактах Оператора 
реєстру і Реєстраторів. Зміни будь-
яких контактних і комунікативних 
даних Оператора реєстру повинні 
доводитись до Адміністратора 
впродовж 1 години з моменту зміни 
таких даних; 

EPP) 

29.  Претендент повинен представити 
рішення, які забезпечують 
безвідмовну та безперервну роботу 
усіх підсистем та елементів реєстру 
домену .УКР та Системи в цілому. 

             Відповідає частково 
(опис в загальному неконкретизованому 
вигляді 
відсутнє в Плані відновлення вимога щодо 
відновлення не більш ніж за 24 години) 

           Відповідає 
(загальний опис у ЕП та деталізовано в 
Плані по відновленню працездатності 
системи)  
 

30.  Рішення з безпеки доступу до 
підсистем реєстру повинні бути 
побудовані на основі PKI (Public Key 
Infrastructure). 

             Відповідає частково 
(опис щодо застосування КЗІ відсутній) 

           Відповідає 
(вимоги щодо КЗІ в ТЗ на КСЗІ) 

31.  Адміністратор здійснюватиме 
автоматизовану перевірку параметрів 
та елементів Системи та залишає за 
собою право не розголошувати 
кількість та місця розташування 
спеціальних моніторингових програм 
(моніторів), які на основі визначених 
алгоритмів здійснюватимуть 
перевірку доступності, 
працездатності мережевих сервісів та 
служб. Претендент і надалі Оператор 
реєстру зобов’язані інсталювати і 
встановлювати такі монітори, їх 
параметри і налаштування на вимогу 
Адміністратора у тих елементах 
підсистем, обладнанні, ОС які будуть 
визначені Адміністратором на основі 
даних, що подаватимуться у заяві. 

             Не відповідає 
(не надано місць розташування обладнання, 
IP-адрес для перевірки віддаленими 
моніторами, кодів доступу для перевірки і 
встановлення локальних моніторів) 

           Відповідає 
(перевірено, монітори встановлено) 

32.  2.1.  Вимоги до параметрів 
Системи і до телекомунікаційної 
мережі. 
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№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

33.  1) схему реалізації Системи з 
вказуванням технічних параметрів 
серверів, їх статусу і функціональних 
завдань, місць розташування; 

           Не відповідає 
(інформацію не надано) 

            Відповідає 
(опис в ЕП) 

34.  2) схему роботи Системи у 
випадках позаштатних ситуацій з 
вказуванням технічних параметрів 
серверів, їх статусу і функціональних 
завдань, місць розташування, що є 
іншими; 

           Не відповідає 
(інформація не надана) 

            Відповідає 
(є у ЕП та Плані по відновленню 
працездатності системи після аварій) 

35.  3) схему реалізації 
телекомунікаційної мережі з 
вказуванням функціональних та 
технічних параметрів вузлів мережі, 
їх статусу і місць розташування. 

          Не відповідає 
(інформація з описом відсутня) 

            Відповідає 
(таблиця в ЕП) 

36.  Доступ до кожного мережевого 
вузлу повинен забезпечуватись 
щонайменше через двох 
операторів/провайдерів 
телекомунікацій (Інтернет) за умови 
відсутності попереднього 
фільтрування мережевих пакетів і 
сервісів. 

          Відповідає             Відповідає 

37.  Безпека обладнання, що 
використовуватиметься 
Претендентом в системі і 
телекомунікаційній мережі повинна 
бути підтверджена належними 
сертифікатами відповідності. 

             Не відповідає 
(сертифікати відсутні) 

            Відповідає 
(копії сертифікатів надано) 

38.  Підсистема реєстрацій доменних 
імен та здійснення належних 
операцій з доменними іменами 
повинна забезпечувати взаємодію з 
технологічними автоматизованими 
комплексами Реєстраторів за 
протоколом  EPP (Extensible 
Provisioning Protocol). 

             Відповідає              Відповідає 

39.  Кількість Front-end серверів 
підсистеми реєстрацій повинне бути 
не менше 3 (трьох). Ці сервери 
повинні бути розташовані 
щонайменше у 2 (двох) незалежних 

             Не відповідає 
(інформацію не надано, що унеможливлює 
перевірку) 

            Відповідає 
(перевірено) 

Ок
он
ча
те
ль
ны
й в
ар
иа
нт



 

№ 
з/п 

Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

датацентрах. Мінімум 2 (два) 
сервери повинні знаходитись в 
режимі  Stand-by. 

40.  Підсистема реєстрацій повинна: 

1) ґрунтуватися на вже 
перевірених на практиці 
Претендентом процесах управління 
реєстраціями (транзакціями); 

2) забезпечувати автоматичну 
обробку усіх транзакцій; 

3) забезпечувати авторизацію 
Реєстраторів та автентифікацію 
операцій, що здійснюються в 
системі. 

Претендент повинен представити 
рішення відносно автоматичної 
обробки усіх транзакцій. 

             Відповідає             Відповідає 

41.  Підсистема реєстрацій повинна 
забезпечувати і підтримувати увесь 
життєвий цикл доменного імені 
(домену), що визначатимуться в 
(проекті) Правилах реєстрацій і 
користування доменними іменами в 
домені .УКР та відповідному 
Технічному регламенті. 

              Відповідає частково 
(опису команд не достатньо (див. додаток до 
таблиці), посилань на процедури Правил 
реєстрації і користування доменними іменами 
в домені .УКР відсутні) 

             Відповідає 
(Інструкції з використання EPP) 

42.  Реалізація протоколу EPP, що 
пропонуватиметься Претендентом, 
повинна забезпечити на рівні 
«клієнт-сервер» таку можливість 
управління даними і об’єктами, що 
зберігаються у репозитарії (реєстрі), 
яка підтримуватиме обробку 
інформації з кодуванням як UTF-8 
так і PUNYCODE. 

            Відповідає              Відповідає 

43.  Підсистема DNS-серверів у складі 
рішення Претендента повинна 
складатись щонайменше 13 серверів, 
що розташовані мінімум у 5 (п’яти) 

            Відповідає частково 
(детальний опис відсутній, застосовані 3, а не 
5 дата-центрів) 

            Відповідає 
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Вимоги до організації-
претендента ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

різних датацентрах. Як мінімум 5 
(пять) серверів повинні знаходитись 
у стані «гарячої заміни» («гарячого 
резерву»), з яких мінімум 3 (три) 
повинні бути у стані Stand-by. 

44.  Мінімальна конфігурація серверів: 
Quad Core CPU, 16GB DDR3 ECC, 2-
4 HDD (SAS/SATA/SSD), Raid 
controller, 64-bit Unix operating 
system, IPMI, дубльоване живлення, 
100% готовності «гарячої заміни». 

            Не відповідає 
(дані відсутні, що унеможливлює перевірку) 

            Відповідає 
(перевірено) 

45.  Підсистема WHOIS повинна 
підтримувати UTF-8 (Unicode) з 
можливістю отримання і надання 
відповідей запитів українською та 
російською мовами, а також в ASCII. 

            Відповідає            Відповідає 

46.  Набір даних в службі WHOIS 
повинен відображати інформацію на 
оригінальній мові реєстрації 
доменного імені з  автоматичною 
транслітерацією в ASCII або із 
можливістю автентичного перекладу 
англійською мовою в ASCII шляхом 
редагування відповідних полів. 

           Відповідає частково 
(відсутня транслітерація або переклад) 

           Відповідає   

47.  Управління мережею повинне 
здійснюватися безперервно 
впродовж трьох робочих змін. 
Штатний розклад однієї робочої 
зміни повинен передбачати не менше 
2 (двох) системних адміністраторів у 
денний час, що задіяні виключно у 
цій роботі, і одного у нічний час, що 
також задіяний виключно у цій 
роботі,  та не менш ніж 2 (двох) 
працівників персоналу технічної 
підтримки у денний час і одного у 
нічний час. Претендент повинен 
представити відповідні посадові 
інструкції чергового персоналу змін 
щодо усіх позицій. 

           Відповідає частково 
(інструкції не надані, є загальний опис) 

           Відповідає частково 
(не надані інструкції, опис є в Плані по 
відновленню працездатності) 

48.  Кваліфікація персоналу повинна 
бути підтверджена Претендентом. 

            Відповідає             Відповідає Ок
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Відповідність організацій-претендентів 
висунутим вимогам ТОВ «Хостмайстер» ТОВ «Технічний центр Інтернет» 

Відповідає вимогам 14 40 
Частково відповідає 10 2 
Не відповідає 18 0 
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