Протокол
засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів
документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств
«Український мережевий інформаційний центр»
11.10.2013

м. Київ, вул. Хрещатик 22, каб. 633

№8

Головуючий: Шестак Іван Михайлович.
Секретар Робочої групи: Курилюк Дмитро Володимирович.
Присутні на засіданні:
1.

Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної фірми

«Городисський та партнери»;
2.

Каргаполов Юрій Володимирович – Голова Регламентного

комітету ОП УМІЦ;
3.

Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, заступник
керівника Робочої групи;
4.

Курилюк Дмитро Володимирович – головний спеціаліст відділу

Відділ розвитку національного сегмента мережі Інтернет та впровадження
Інтернет-технологій Департаменту координації загальнодержавних проектів
з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої групи; (на час відсутності
Куріпко Ю. В.)
5.

Клікіч Анатолій Васильович - член Громадської ради НКРЗІ;

6.

Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ, керівник

Робочої групи.
Представники суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть бути
реєстраторами доменів .УКР:
 Мороз Наталія Олександрівна – ТОВ «Сервіс онлайн»;
- Тріфонов Антон Анатолійович – ТОВ «1 Гб».
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Інші присутні:
- Разиграєва Наталя Олександрівна – представник від юридичної фірми
«Городисський та партнери»;
- Резанова Наталія Іванівна – представник від юридичної фірми
«Компанія "СІОН"»
Головуючий Шестак І.М. розпочав засідання Робочої групи
домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної
Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний
центр» (далі – РГ) та запропонував наступний порядок денний:
1. Розгляд документу Тимчасові правила реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР версії 3.1
(Rules of UKR_v3 1,tab_Rules of UKR_v_3 1_RG_101013 (2)).
2.

Розгляд остаточної версії проекту документу «Угода про

акредитацію Реєстратора» ( DogovorA-OR_1.4).
3.

Розгляд остаточної версії проекту документу «Договір про

технічну підтримку системи реєстрації та користування доменними іменами
в домені .УКР» (Ugoda_accred_v2.6).
4.

Розгляд

наданих

пропозицій

та

зауважень

до

проекту

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів
(Положення про Комісію з ДВС_1.0).
5. Розгляд проекту прядку денного засідання Координаційної Ради,
яке планується до проведення 17.10.13 о 15-й годині.
6. Різне
Пропозицій та доповнень до проекту порядку денного не надходило,
порядок денний прийнятий одноголосно.
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1. Розгляд

документу

Тимчасові

правила

реєстрації

та

користування доменними іменами в домені .УКР версії 3.1
(Rules of UKR_v3 1), із зауваженнями відносно версії
документу 3.0(Rules of UKR_v_3 0, tab_Rules of UKR_v_3
1_RG_101013 (2)).
СЛУХАЛИ:
Інформацію Заступника Керівника РГ Котенока Г.М. стосовно
отриманих зауважень, які оговорювалися на попередніх засіданнях РГ та
нової пропозиції, що надійшла від Гончарука Ю.В. безпосередньо перед
засіданням РГ , суть якої полягає у перенесенні пункту 4.3.3 до Технічного
регламенту та зміни тексту пункту у Правилах на «Процедура трансферу
визначається у технічному регламенті».
Головуючий Шестак І.М. поінформував що у відповідності з
рішенням РГ до версії Правил 3.0, яка була розглянута на засіданні
Координаційної ради, були надані зауваження, та на даний момент
розглядається версія 3.1, яка буде представлена на найближчому засіданні
КР та трансформується у версію 4.0 у разі її затвердження Координаційною
радою.
Каргаполов Ю.В. пояснив, що обговорення пункту, що стосується
трансферу з представниками ринку викликало багато питань щодо
технологічних

та кількісних

характеристик. Такі питання

є дуже

динамічними, можуть часто змінюватися в залежності від потреби, тому,
виходячи зі складності внесення змін до Правил, і виникла пропозиція
перенести їх до Технічного регламенту.
В обговоренні даного питання прийняли участь:
Жарінова А. Г., Каргаполов Ю.В., Котенок Г.М., Шестак І.М.
ВИРІШИЛИ:
Винести на розгляд Координаційної Ради ОП УМІЦ Тимчасові
правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР в
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редакції 3.1, файл Rules of UKR_v3 1 наданий членам РГ у розсилці
матеріалів порядку денного цього засідання РГ.
Рішення прийнято одноголосно.
2. Розгляд остаточної версії проекту документу «Угода про
акредитацію Реєстратора» ( DogovorA-OR_1.4).
СЛУХАЛИ:
Інформацію Заступника Керівника РГ Котенка Г.М., про те що
зауваження та пропозиції до даного документу були надані

лише

Адміністратором та обговорювалися протягом 5-го засідання РГ, на основі
результатів обговорення була підготовлена версія документу з номером 1.4,
яка і була представлена.
ВИРІШИЛИ:
Винести на розгляд Координаційної Ради ОП УМІЦ документ «Угода
про акредитацію Реєстратора» в редакції 1.4, файл DogovorA-OR_1.4
наданий членам РГ у розсилці матеріалів порядку денного цього засідання
РГ.
Рішення прийнято одноголосно.
3.

Розгляд остаточної версії проекту документу «Договір про

технічну підтримку системи реєстрації та користування доменними
іменами в домені .УКР» (Ugoda_accred_v2.6).
СЛУХАЛИ:
Інформацію Заступника Керівника РГ Котенка Г.М., про те що
ситуація

з

даним

документом

аналогічна

до

попереднього.

Було

запропоновано винести документ у редакції, що оговорена на 5-у засіданні
РГ.
ВИРІШИЛИ:
Винести на розгляд Координаційної Ради ОП УМІЦ документ
«Договір про технічну підтримку системи реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР» в редакції 2.6, файл Ugoda_accred_v2.6
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наданий членам РГ у розсилці матеріалів порядку денного цього засідання
РГ .
Рішення прийнято одноголосно.

4.

Розгляд наданих пропозицій та зауважень до проекту

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів
(Положення про Комісію з ДВС_1.0).
СЛУХАЛИ:
Інформацію Заступника Керівника РГ Котенка Г.М., про те що на
попередньому засіданні (засідання РГ № 7) були пропозиції прибрати слово
«Тимчасове» з назви документу.
Пропозицію Жарінової А.Г. щодо необхідності доповнення п.п. 1.1.
документу посиланнями на версії Протоколів засідань КР.
Пропозицію

Каргаполова

Ю.В.

щодо

необхідності

внесення

редакційних правок у проекти документів (привести назви суб’єктів
відносин до єдиного виду з іншими документами домену .УКР).
ВИРІШИЛИ
1. Прибрати слово «Тимчасове» з назви документів «Положення
про Комісію з досудового вирішення доменних спорів» та
«Порядку розв’язання доменних спорів» , без зміни номеру
редакції.
2. Внести

до

першого

абзацу

вищезазначених

документів

посилання на рішення КР, номера протоколів та дати
проведення засідань.
3. Привести у відповідність назви суб’єктів.
4. Винести на розгляд Координаційної ради «Положення про
Комісію з досудового вирішення доменних спорів» у редакції
1.0, файл Положення про Комісію з ДВС_1.0, та «Порядок
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розв’язання доменних спорів» , файл Порядок споров_1.0, з
врахуванням вищевикладених рішень.
5.

Розгляд проекту прядку денного засідання Координаційної

Ради, яке планується до проведення 17.10.13 о 15-й годині.
СЛУХАЛИ:
Пропозицію Каргаполова Ю.В. щодо проекту прядку денного
засідання Координаційної Ради, який запропонував наступну його редакцію:
1. Внесення змін до Тимчасових Правил реєстрації і користування
доменними

іменами

в домені .УКР згідно доручення КР УМІЦ на

минулому засіданні шляхом ухвалення нової редакції.
2. Затвердження Угоди про акредитацію реєстраторів.
3. Затвердження Договору між Адміністратором та Оператором
реєстру домену .УКР.
4. Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР

щодо

визначення Оператора реєстру домену .УКР.
5. Затвердження

пропозицій Адміністратора домену .УКР

щодо

утворення комісії з досудового вирішення доменних спорів, організаційну
форму її утворення та діяльності.
6. Розгляд

проектів

Положення

про

Комісію

з досудового

вирішення доменних спорів, Порядок розв’язання доменних спорів.
Пропозицію Шестака І.М. викласти 1-й пункт у редакції
«Схвалення нової редакції Тимчасових Правил …», хронологію розвитку
даного документу викласти у доповідній записці.
Інформацію Каргаполова Ю.В. про те, що пропозицію з 5-го питання
на засідання Координаційної Ради, у відповідності з Правилами та
Концепцією, буде представлено Адміністратором, а саме Гончаруком Ю.В.
Пропозицію Каргаполова Ю.В. Про створення пояснювальної записки з
даного питання для розсилки членам КР.
Пропозицію Котенка Г.М. викласти 6-й пункт проекту порядку денного
у формі: «Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського
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обговорення проектів документів Положення про Комісію з досудового
вирішення доменних спорів, Порядок розв’язання доменних спорів».
Пропозицію Шестака І.М, рознести на 2-а окремі пункти розгляд
документів.
Пропозицію Котенка Г.М. додати до проекту порядку денного пункт
«Різне».
ВИРІШИЛИ:
Викласти проект порядку денного засідання Координаційної
ради Українського мережевого інформаційного центру у наступній редакції:
1.

Схвалення нової редакції Тимчасових Правил реєстрації і

користування доменними іменами в домені .УКР;
2.

Затвердження Угоди про акредитацію реєстраторів;

3.

Затвердження Договору між Адміністратором та Оператором

реєстру домену .УКР;
4.

Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо

визначення Оператора реєстру домену .УКР;
5.

Затвердження пропозицій Адміністратора домену .УКР щодо

утворення комісії з досудового вирішення доменних спорів, організаційної
форми її утворення та діяльності.
6.

Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського

обговорення проекту Положення про Комісію з досудового вирішення
доменних спорів.
7.

Схвалення в цілому з метою опублікування для громадського

обговорення проекту Порядку розв’язання доменних спорів.
8.

Різне

6. Різне
СЛУХАЛИ:
Пропозицію Головуючого Шестак І.М., щодо формування пакетів для
розсилки у відповідності до питань, викладених у Порядку денному
засідання КР.
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ВИРІШИЛИ:
Змінити спосіб надання матеріалів на розгляд КР, розсилаючи
матеріали по кожному з питань окремо. Заголовки електронних листів
формувати у вигляді «Матеріали до питання № … . Назва». До кожного з
електронних листів додавати лише ті матеріали які стосуються питань
викладених у заголовках.

Підписи:
Керівник Робочої групи

______________ І. Шестак

Секретар Робочої групи

______________ Д. Курилюк
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Таблиця розбіжностей
«ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР»
Версія 3.0

Пропозиції

СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
3.2.6
Реєстрант має право:
…
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
пункту 4.2.7 цих Правил.

3.2.6
Реєстрант має право:
…
6) обмежувати оприлюднення
своїх даних в інформаційній
службі WHOIS за письмовою
заявою Реєстраторові.

4.1.8.
…
6)
у разі невиконання вимог
підпунктів 3 та 4 пункту 4.2.7
цих Правил.
4.3.3
Процедура
трансферу 4.3.3. Процедура трансферу
складається з наступних кроків:
визначається у технічному
1)
Реєстрант надає діючому регламенті.
Реєстратору запит на отримання
секретного коду доменного імені
(authinfo);
2)
діючий
Реєстратор
повинен надати секретний код у
визначений їм спосіб у термін не

Враховано/не враховано,
обґрунтування

Остаточна
Редакція РГ (версія 3.1)

враховано

3.2.6
Реєстрант має право:
…
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
пункту 4.2.7 цих Правил.

враховано

враховано

4.3.3. Процедура трансферу
визначається у технічному
регламенті.
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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
адресу електронної пошти, що
вказано в адміністративному
контакті доменного імені (adminc) (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
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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
трансфер,
для
цього
він
відправляє відповідний запит
Оператору реєстру. Якщо у
термін 5 (пʼяти) календарних
днів діючий Реєстратор не
скасував
і
не
підтвердив
Протокол №8 від 11.10.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 11

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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Таблиця розбіжностей
«УГОДА про акредитацію»
18.09.2013
Оприлюднений
Проект

(назва документу)
УГОДА про акредитацію
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)

Пропозиції організацій

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

Враховано/не
Остаточна
враховано,
Редакція (вирішено на
обґрунтуван
засіданні)
ня
Враховано. УГОДА про акредитацію
Реєстратора № ___
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 1.2.
Визначення, що є відсутніми у
Враховано
вищевказаному документі, приведені нижче: вищевказаному документі, приведені нижче: частково.
послуга з
- послуга,
в
процесі
послуга з
- послуга,
в
процесі
проведення
надання
якої
проведення
надання якої Претендент
акредитації
Претендент
дістає
акредитації
отримує
можливості
можливості
пройти
проходження

1.2.
Визначення, що є
відсутніми у вищевказаному
документі, приведені нижче:
послуг - послуга,
в
аз
процесі
провед
надання
якої

(Пропозиція ОП УМІЦ)
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тимчасове
припинення
акредитації

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

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 - стан Реєстратора після
припиненн
рішення
(акту)
я
Адміністратора, згідно
акредитації
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

ення
акреди
тації

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
Координаційн
ою;
тимчас - стан
ове
Реєстратора
припи
після рішення
нення
(акту)
акреди
Адміністратора
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нестабільності роботи
ринку доменних імен.
Рішення про зняття
тимчасової заборони на
діяльність Реєстратора
приймається
Адміністратором після
усунення Реєстратором
виявлених недоліків.

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.

тації

, 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,
адміністративн
ої, фінансової
або технічної
нестабільності
роботи
доменних імен
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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.

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

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

Враховано.

Реєстрантів,
яких
він
обслуговує.
Рішення
про
зняття
тимчасової
заборони
на
діяльність
Реєстратора
приймається
Адміністраторо
м
після
усунення
Реєстратором
виявлених
недоліків.
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 з реєстрацій та
користування доменними
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здійснює Адміністратор

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.

3.2.4. Забезпечити наявність необхідних
адміністративних ресурсів для виконання
діяльності з реєстрації доменних імен

3.2.4. Забезпечити наявність необхідних
технічних і адміністративних ресурсів для
виконання діяльності з реєстрації та
підтримки функціонування доменних імен
в домені .УКР

Враховано.

іменами в домені .УКР,
адміністрування якого
здійснює Адміністратор
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 технічних і
адміністративних ресурсів
для виконання діяльності з
реєстрації та підтримки
функціонування доменних
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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.

відсутній

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

Враховано.

відсутній

3.2.10. Безумовно виконувати рішення
Комісії з досудового вирішення доменних

Враховано
частково.

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;
реорганізацію, припинення
діяльності у якості
реєстратора чи банкрутство
3.2.9. Дотримуватись вимог
Правил
реєстрації
та
користування
доменними
іменами в домені .УКР,
Технічного
регламенту
домену .УКР.
3.2.10. Безумовно виконувати
рішення Комісії з досудового
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вирішення доменних спорів.

спорів, що утворюватиметься відповідно
Концепції впровадження і розвитку
домену .УКР, яка затверджена рішенням
Координаційної ради Адміністратора 16
серпня 2013 року
3.3.4
3)
3.4.1. Здійснювати діяльність у якості
реєстратора на ринку доменних імен.
3.4.3. Надавати пропозиції Адміністратору
щодо покращення роботи Реєстраторів

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

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
та/або Оператора реєстру домену .УКР, а
також пропозиції стосовно Правил
реєстрації та користування доменними
іменами та Технічного регламенту 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.

Враховано.

Враховано.

… з реєстрацій доменних
імен в домені .УКР
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 та/або
Оператора реєстру домену
.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
в домені .УКР.
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Таблиця розбіжностей №5
«Договір про технічну підтримку системи реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР»
Оприлюднений
проект

Пропозиції організацій

Враховано
Остаточна
/не
Редакція (вирішено на
враховано,
засіданні)
обґрунтув
ання
1.1. Визначення, які використовуються в
1.1. Визначення, які використовуються в
Враховано 1.1. Визначення, які
даному Договорі відповідають визначенням даному Договорі відповідають визначенням частково.
використовуються в даному
з «Правил реєстрації і користування
з «Правил реєстрації та користування
Договорі відповідають
доменними іменами в домені .УКР»
доменними іменами в домені .УКР»
визначенням з «Правил
реєстрації та користування
доменними іменами в домені
.УКР» (далі – Правила)
3.1.2. Погоджувати документацію Оператора 3.1.2. Погоджувати/затверджувати
Враховано. 3.1.2.Погоджувати/затверджуват
реєстру, яка розробляється ним на
документацію Оператора реєстру, яка
и документацію Оператора
виконання вимог Правил
розробляється ним на виконання вимог
реєстру, яка розробляється ним
Правил
на виконання вимог Правил
3.2.4. Розробити документацію з метою 3.2.4. Розробити документацію з метою Враховано. 3.2.4. Розробити документацію з
виконання завдань щодо забезпечення виконання завдань щодо забезпечення
метою виконання завдань щодо
роботи Системи:
роботи Системи:
забезпечення роботи Системи:
1) Технічний регламент системи реєстрацій 1) Технічний регламент домену .УКР (далі –
1) Технічний регламент домену
Технічний регламент),
.УКР (далі – Технічний
та керування доменними іменами в
домені .УКР (далі – Технічний регламент),
регламент),
3.2.6. Забезпечити підключення програмно3.2.6. Забезпечити підключення програмноВраховано. 3.2.6. Забезпечити підключення
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технічних комплексів суб’єктів
підприємницької діяльності, що бажають
бути реєстраторами, до Системи та
проходження їх технічного тестування

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 Враховано
досудового вирішення доменних спорів та частково.
її центру компетенції до реєстру домену
.УКР на умовах, що визначатимуться
Адміністратором.

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.
4.1. З метою покриття експлуатаційних
витрат та підтримки діяльності

4.1. З метою покриття експлуатаційних
витрат та підтримки діяльності

Враховано
частково.

Враховано
частково.

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

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
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Адміністратора і Координаційної Ради
Оператор реєстру щомісячну здійснює
оплату в розмірі 10% від операцій з
доменними іменами, що були проведені у
минулому місяці

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

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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