До питання 5 Порядку денного
засідання Координаційної ради УМІЦ
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Пропозиція Адміністратора
щодо визначення Оператора реєстру домену .УКР
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Відповідно Тимчасової Концепції впровадження і розвитку домену .УКР,
що була затверджена Координаційною радою УМІЦ 16 серпня 2013 року
Оператор реєстру (технічний адміністратор) домену .УКР – це юридична особа,
яка є резидентом України, що здійснює технічне обслуговування реєстру домену
.УКР та інших автоматизованих систем, задіяних у обслуговуванні доменних
імен в домені .УКР, і який визначається Координаційною радою за пропозицією
Адміністратора домену .УКР.
Виходячи з умов Тимчасової концепції, як вказувалось вище,
Адміністратор повинен представити Координаційній раді для затвердження
пропозицію щодо визначення Оператора реєстру з декількох претендентів.
Тобто, Адміністратор повинен отримати пропозиції кількох таких претендентів.
Також, в п.6.4 Тимчасової концепції зазначено, що «Технічна інфраструктура
домену .УКР повинна відповідати вимогам, що встановлюються відповідними
технічними документами ICANN щодо сталої її роботи, збереження даних, що
обробляються елементами цієї інфраструктури, захисту від несанкціонованого
доступу». Тобто, Адміністратор повинен забезпечити перевірку відповідності
технічної інфраструктури домену .УКР кожного з претендентів.
Згідно Статуту УМІЦ, п.5.26 саме до компетенції Директора
(Адміністратора) віднесено «…забезпечення безперебійного функціонування
програмно - апаратного (технологічного) комплексу для здійснення цілей і
виконання зобов’язань Об'єднання». Також, обов’язок щодо відповідності
технічної інфраструктури вимогам і стандартам Інтернет, забезпечення сталості
і безперебійності її функціонування покладається на Адміністратора збоку
ICANN. Згідно вимог ICANN саме Адміністратор призначає технічний контакт
(Оператора реєстру) та висуває до нього вимоги.
13 вересня 2013 року Адміністратором були затверджені і оприлюднені
Вимоги до оператора реєстру домену .УКР та проголошено про початок прийому
заяв від організацій-претендентів, які бажають виконувати функції Оператора
реєстру домену .УКР. Заключним строком прийому таких заяв було визначено
12 жовтня 2013 року до 18:00. Тривалість строку прийому заяв було 30 днів.
Станом на кінець дня 12.10.13р. до ОП УМІЦ надійшли заяви від 2 (двох)
претендентів. 11.10.13р. було отримано кур’єром заяву від ТОВ «Технічний
центр Інтернет» (ЄДРПОУ: 37533842). 12.10.13р. поштою було отримано заяву
від ТОВ «Хостмайстер» (ЄДРПОУ: 31306359).

Впродовж кількох днів було проведено ретельний аналіз заяв та
комплектів документів, за результатами якого Адміністратор дійшов
наступних висновків:
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ТОВ «Хостмайстер»
В цілому документи містять загальний опис технічного та
організаційного рішення з функціонування реєстру домену верхнього
рівня, але це рішення будується виключно на існуючому комплексі, що
забезпечує функціонування домену .UA із твердженням того, що таке
рішення може бути використане для забезпечення функціонування
домену .УКР;
Діючого, розгорнутого та працюючого програмно-апаратного
комплексу із встановленим програмним забезпеченням для
обслуговування реєстру домену .УКР представлено не було. Для
підготовки та технологічного і кваліфікаційного відокремлення
комплексу для обслуговування реєстру домену .УКР за твердженням
претендента необхідно щонайменше 2 місяці, але при цьому Технічне
завдання на створення та запуск такого комплексу саме для домену
.УКР відсутнє (не надано).
У заяві і доданих документах відсутні посилання на Тимчасові Правила
реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР,
Тимчасову Концепцію впровадження та розвитку домену .УКР, інші
регламентуючі документи, що схвалені Координаційною радою УМІЦ.
Відсутнє твердження про готовність виконувати вимоги цих
документів.
Документи носять загально декларативний характер, не містять
конкретних описів та деталізації рішень, не наведені мережеві адреси,
місця розташування обладнання, комплектність обладнання, не надані
параметри та дані доступу до системи/підсистем, що унеможливило
перевірку збоку Адміністратора
Рішення по комплексній системі захисту інформації, а також по роботі
і захисту персональних даних в Системі не представлено, а зроблено
лише короткий опис безпеки елементів системи від НСД та зовнішніх
впливів.
Оформлення поданих технічних документів не відповідає вимогам
діючих в Україні стандартів.
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За результатами аналізу на відповідність заяви і доданих документів від
ТОВ «Хостмайстер» Вимогам до оператору реєстру домену .УКР від
загальної кількості встановлених вимог: 42, повністю відповідає вимогам:
14, частково відповідає вимогам: 10, не відповідає вимогам: 18.
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II. ТОВ «Технічний центр Інтернет»
1) В цілому документи містять детальний опис технічного і
організаційного рішення з функціонування реєстру домену .УКР. Усі
документи побудовані на основі діючих регламентуючих документах в
домені .УКР – Тимчасових Правил реєстрації і користування
доменними іменами в домені .УКР, Тимчасової Концепції
впровадження і розвитку домену .УКР, інших документів та вимог до
договорів;
2) Оформлення документів відповідає встановленим в Україні
нормативам.
3) Комплектність документів повна, але є зауваження щодо не достатньої
кількості посадових інструкцій;
4) Представлений діючий, розгорнутий та працюючий програмноапаратного комплекс із встановленим програмним забезпеченням для
обслуговування реєстру домену .УКР. Комплекс готовий до
промислової експлуатації і не потребує додаткового часу на його
введення;
5) Надано детальний опис мережевої інфраструктури, усіх задіяних сіток
IP-адрес, місць розташування обладнання, складу цього обладнання,
параметрів і даних доступу до системи та підсистем, що забезпечило
Адміністраторові можливість детальної перевірки функціонування усіх
елементів системи.
6) Під час перевірки було виявлено недолік щодо відсутності на частині
обладнання інсталюваного програмного забезпечення для моніторингу
стану ОС та окремих процесів у цих ОС. За час перевірки претендент
усунув зауваження та дотримався рекомендації Адміністратора щодо
встановлення
рекомендованого
спеціального
програмного
забезпечення для моніторингу стану обладнання та ОС.
7) Надано ретельно підготовлене рішення щодо побудови і впровадженню
комплексної системи захисту інформації, роботі і захисту персональних
даних в Системі;
8) Претендент більше 2-х років активно співпрацює з ОП УМІЦ та у складі
Технічної групи УМІЦ забезпечував процес делегування домену .УКР.
Інформація про участь претендента у процесі делегування домену .УКР
міститься у заключному Рапорті IANA/ICANN щодо домену .УКР та
його технічної інфраструктури і кваліфікації.
9) Претендентом впродовж 2 років надавалась організаційна та технічна
підтримка ОП УМІЦ процесу делегування домену .УКР. Сума такої
організаційної та технічної підтримки склала близько 2 млн.грн.
10) Функціонування домену .УКР та підтримка реєстрацій доменних
імен в домені .УКР на першому і другому етапах пріоритетного періоду
реєстрацій забезпечується саме технологічним та організаційним
програмно-апаратним комплексом претендента.

За результатами аналізу на відповідність заяви і доданих документів від
ТОВ «Технічний центр Інтернет» Вимогам до оператору реєстру
домену .УКР від загальної кількості встановлених вимог: 42, повністю
відповідає вимогам: 40, частково відповідає вимогам: 2, не відповідає
вимогам: 0.

Директор ОП УМІЦ
Адміністратор домену .УКР

ы

й

Ю. Гончарук

ьн
ат
ел
нч

ко

О

ва
ри
ан
т

Таким чином, пропозицією Адміністратора щодо визначення Оператора
реєстру домену .УКР є наступне:
- Пропоную Координаційній раді УМІЦ визначити Оператором
реєстру домену .УКР ТОВ «Технічний центр Інтернет» (ЄДРПОУ:
37533842) та доручити Адміністратору укласти із Оператором
реєстру домену .УКР відповідний договір, що був затверджений
Координаційною радою.

