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Додаток 1 до Листа № 6-19/15 від 14.05.15р. 
щодо пропозицій і доповнень до проекту Закону України  

«Про електронні комунікації» 
 
 

Пропозиції і доповнення 
до проекту Закону України «Про електронні комунікації» 

 
 
1) у статті 1 визначення «домен верхнього рівня» видалити.  
2) у статті 1 викласти наступні визначення, що існують, у новій редакції 
та додати нові визначення: 

 
«адреса мережі Інтернет – визначений чинними в Інтернеті міжнародними 

стандартами цифровий (Інтернет-протоколом) та/або символьний 
ідентифікатор, що адресує доменні імена, елементи (вузли) мереж, мережеве 
обладнання або кінцеве обладнання в мережі Інтернет; 

адресний простір – сукупність доменних імен і адрес за протоколами та 
стандартами Інтернет;   

адміністратор адресного простору українського сегмента мережі Інтернет 
(Адміністратор) – уповноважена організація – юридична особа, резидент 
України, що здійснює адміністрування адресного простору українського 
сегмента мережі Інтернет, у тому числі національних доменів верхнього рівня, 
у відповідності до цього Закону, міжнародних рекомендацій, договорів та 
правил реєстрації і користування доменними іменами у національних доменах 
верхнього рівня; 

делегування домену – створення на серверах доменних імен домену 
верхнього рівня формалізованого запису про інші сервери доменних імен, що 
забезпечують адресування відповідного імені цього домену, функціонування і 
використання цього домену; 

домен – частина міжнародної ієрархічної системи доменних імен, яка має 
унікальний символьний ідентифікатор (доменне ім’я), що її ідентифікує, 
централізовано адмініструється і обслуговується (делеговане) групою серверів 
доменних імен; 

домен .UA – див. національний домен верхнього рівня; 
домен .УКР – див. національний домен верхнього рівня; 
домен у підсистемі нумерації за стандартом (протоколом) ENUM – див. 

національний домен верхнього рівня; 
домен другого або нижчих рівнів – частина міжнародної ієрархічної 

системи доменних імен, що розташовується на другому або нижчих рівнях 
ієрархії у національних доменах верхнього рівня; 

доменне ім’я – унікальне символьне позначення, сформоване відповідно 
до національного законодавства, міжнародних вимог і належних технічних 
стандартів та зареєстроване в ієрархічній системі доменних імен мережі 
Інтернет; 
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доменний спір – спір, що виникає стосовно доменного імені в процесі 
реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання такого 
доменного імені, а також у сфері адміністрування адресного простору 
українського сегмента мережі Інтернет та у зв’язку із порушенням прав 
інтелектуальної власності в мережі Інтернет; 

інституція з досудового вирішення доменних спорів – третейський суд, 
арбітраж, комісія або інший колегіальний орган, що складається з непарної 
кількості її членів, акредитується Адміністратором національних доменів 
верхнього рівня для здійснення досудового вирішення доменних спорів. 
Інституція з досудового вирішення доменних спорів у своїй роботі керується 
положенням про досудове вирішення доменних спорів, що розробляється 
Адміністратором, ухвалюється Координаційною радою та погоджується 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері інтелектуальної власності. Організаційно-технічне забезпечення 
діяльності інституцій з досудового вирішення доменних спорів забезпечується 
Центром компетенції адресного простору; 

інформаційна служба «хто-є-хто» (WHOIS) – інформаційна служба у 
складі відповідного реєстру національного домену верхнього рівня,  у тому 
числі публічних доменів загального/спеціального користування, що 
забезпечує публічний доступ до частини даних з відповідного реєстру, 
відповідає стандартам Інтернет та надає можливість отримання інформації про 
зареєстровані доменні імена, строки їх реєстрації, реєстрантів цих доменних 
імен, реєстраторів, уповноважених реєстрантами контактних осіб, стан 
делегування доменів, та іншої публічно доступної інформації про доменні 
імена; 

координаційна рада з питань адміністрування адресного простору 
українського сегмента мережі Інтернет (Координаційна рада) – вищий 
керівний орган Адміністратора, що утворюється за участю представників 
уповноваженого органу державної влади, що здійснює функції координування 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, 
інших органів державної влади у сферах телекомунікацій,  інформатизації та 
інтелектуальної власності в межах їх компетенції, а також за участю 
самоврядних недержавних організацій суб’єктів ринку телекомунікацій, 
організацій захисту прав споживачів послуг зв’язку, організацій у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності та всеукраїнських громадських 
організацій, що представляють інтереси споживачів інформаційно-
комунікаційних технологій в Україні. Координаційна рада діє на підставі 
схваленого нею положення, що є невід’ємною частиною статуту організації – 
Адміністратора; 

міжнародна ієрархічна система доменних імен – єдина всесвітня 
ієрархічна система символьних ідентифікаторів, що використовуються в 
якості імен для ресурсів мережі Інтернет; 

національний домен верхнього рівня – домен у верхньому рівні у 
міжнародній ієрархічній системі доменних імен в мережі Інтернет, що є 
загальнодоступним ресурсом суспільного користування, створеним на основі 
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ідентифікаторів назв або позначень (кодів) країни відповідно до міжнародних 
стандартів, для ідентифікації приналежності ресурсів мережі Інтернет до 
України; 

оператор реєстру національного домену верхнього рівня – юридична 
особа, резидент України, яка визначається на конкурсних засадах, відповідає 
встановленим Адміністратором національних доменів верхнього рівня 
кваліфікаційним та технічним вимогам, і на підставі договору з яким здійснює 
технічне обслуговування, підтримку та забезпечення безперервного 
функціонування реєстру національного домену верхнього рівня, публічних 
доменів загального/спеціального користування, а також забезпечує доступ до 
цього реєстру реєстраторам та центру компетенції адресного простору згідно 
з умовами відповідних договорів та згідно із правилами реєстрації і 
користування доменними іменами;   

правила домену .UA – див. правила реєстрації і користування доменними 
іменами; 

правила домену .УКР – див. правила реєстрації і користування доменними 
іменами; 

правила реєстрації і користування доменними іменами  – сукупність 
порядків, процедур, технічних вимог та відповідних регламентів, що 
розробляються Адміністратором національних доменів верхнього рівня, 
схвалюються координаційною радою та затверджуються рішенням 
уповноваженого органу державної влади, що здійснює функції координування 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, 
визначають порядок функціонування реєстрів національних доменів 
верхнього рівня, у тому числі публічних доменів загального/спеціального 
користування, в українському сегменті мережі Інтернет, порядок взаємодії цих 
реєстрів з іншими технічними системами в мережі Інтернет, порядок 
реєстрації, делегування, продовження делегування, зміни реєстраторів 
доменних імен, використання доменних імен другого та нижчих рівнів, 
порядок взаємовідносин між суб’єктами у сфері адміністрування 
національних доменів верхнього рівня, та порядок досудового врегулювання 
спорів між ними;  

публічний домен загального користування – домен на другому або 
нижчому рівнях у національних доменах верхнього рівня, який призначений 
для суспільного користування та реєстрацій у ньому доменних імен нижчих 
рівнів в інтересах і згідно із заявами реєстрантів; 

публічний домен спеціального користування – домен на другому або 
нижчому рівнях у національних доменах верхнього рівня, що призначений для 
користування спеціальною категорією реєстрантів; 

реєстр національного домену верхнього рівня – формалізовані дані, 
відповідні програми та сукупність технічних засобів, що забезпечують 
унікальність доменних імен, які реєструються та доменів, які делегуються у 
певному національному домені верхнього рівня, у тому числі в публічних 
доменах загального/спеціального користування, що є похідними від цього 
національного домену верхнього рівня;   
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реєстратор доменних імен (реєстратор) – юридична особа або фізична 
особа - підприємець, резидент України, що на підставі договору акредитації з 
Адміністратором та договору з оператором реєстру національного домену 
верхнього рівня, публічних доменів загального/спеціального користування, 
що є похідними від цього національного домену верхнього рівня,  здійснює 
діяльність з реєстрації і технічної підтримки доменних імен в українському 
сегменті мережі Інтернет в інтересах та згідно із заявами реєстрантів, 
забезпечує у відповідності до правил реєстрації і користування доменними 
іменами внесення, редагування і видалення інформації у відповідних реєстрах 
національних доменів верхнього рівня про доменні імена, їх реєстрантів, 
уповноважених реєстрантами контактних осіб, делегування доменів; 

реєстрант доменного імені (реєстрант) – юридична або фізична особа, на 
ім’я, в інтересах, і згідно із заявою якої на підставі договору з реєстратором, 
реєструється заявлене доменне ім’я відповідно до правил реєстрації і 
користування доменними іменами; 

реєстрація доменного імені – створення реєстратором на певний строк та 
відповідно до умов договору з реєстрантом, у відповідному реєстрі домену 
верхнього рівня, у тому числі в публічних доменах загального/спеціального 
користування, формалізованого запису про доменне ім’я, його реєстранта, 
уповноважених цим реєстрантом контактних осіб, делегування домену. 
Формалізовані записи про реєстрацію доменного імені здійснюються згідно із 
стандартами Інтернет та відповідно до правил реєстрації і користування 
доменними іменами; 

ресурс мережі Інтернет – сукупність інформації та відповідних технічних 
засобів, доступ до яких забезпечується за допомогою мережі Інтернет; 

сервери доменних імен – спеціальне програмне забезпечення та технічні 
засоби, що підключені до мережі Інтернет, і які згідно із стандартами Інтернет 
забезпечують адресування доменних імен, котрі делеговані на ці сервери 
доменних імен. На верхніх рівнях міжнародної ієрархічної системи доменних 
імен є невід’ємною частиною відповідних реєстрів доменів верхнього рівня; 

стандарти Інтернет – визначені Групою інженерних проблем мережі 
Інтернет (IETF) та депоновані за оригінальною назвою, номером і версією 
Інтернет корпорацією з присвоєння номерів та імен (ICANN) формалізовані 
протоколи і регламенти технічного функціонування глобальної мережі 
Інтернет; 

український сегмент мережі Інтернет – сукупність телекомунікаційних 
мереж, пункти обміну трафіком, засоби для накопичення, обробки, зберігання 
та передавання даних, кінцеве обладнання, що розташовані на території 
України і (або) належать резидентам України і (або) які логічно зв'язані 
адресним простором, що є похідним від національних доменів верхнього рівня 
та адрес на основі Інтернет-протоколу, які згідно із стандартами та правилами 
в Інтернет присвоєні і (або) використовуються резидентами України; 

Центр компетенції – державне підприємство (установа), що належить до 
сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері інтелектуальної власності, яке здійснює 
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забезпечення процесу досудового вирішення доменних спорів, здійснює 
експертизу використання доменних імен та ресурсів  мережі Інтернет, 
фіксування стану (часу, факту) адресації доменних імен і розміщення ресурсів 
мережі Інтернет, надає експертні висновки щодо доменних імен і адрес, їх 
реєстрантів, уповноважених реєстрантами контактних осіб, делегування 
доменів та з інших питань відповідно до компетенції». 
 

3) викласти статтю 45 в новій редакції наступного змісту:  
 
«Стаття 45. Адміністрування адресного простору українського сегмента 

мережі Інтернет 
 
1. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі 

Інтернет є комплексом організаційно-технічних заходів з упорядкування 
національних доменів верхнього рівня у координації з міжнародними 
організаціями з присвоєння імен та/або адрес у мережі Інтернет, необхідних 
для забезпечення реєстрації доменних імен, делегування і подальшого 
використання доменних імен другого або нижчих рівнів, доменів загального 
та спеціального користування, а також упорядкування використання адрес на 
основі Інтернет-протоколу в українському сегменті мережі Інтернет.  

Основними завданнями адміністрування адресного простору 
українського сегмента мережі Інтернет є забезпечення уніфікації засад 
діяльності з реєстрації доменних імен, систематизації та оптимізації 
використання, обліку доменів загального та спеціального користування, а 
також створення умов для раціонального використання адресного простору в 
українському сегменті мережі Інтернет на принципах рівного доступу, захисту 
прав та задоволення інтересів споживачів послуг Інтернет і суб’єктів відносин 
з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, 
забезпечення розвитку конкуренції на ринку послуг з реєстрації доменних 
імен і адрес.  

2. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі 
Інтернет здійснюється на засадах законності цієї діяльності, відкритості та 
прозорості у процесах прийняття рішень, залучення представників Інтернет-
співтовариства від громадськості, підприємницьких структур та 
уповноважених органів державної влади до вироблення правил, процедур, 
інших документів, що регламентують питання розподілення адресного 
простору в українському сегменті мережі Інтернет, утворення, реєстрації і 
використання доменних імен і адрес у цьому просторі у суспільних інтересах. 

3. Суб’єктами відносин з адміністрування адресного простору 
українського сегмента мережі Інтернет та реєстрації доменних імен є: 

1) Координаційна рада; 
2) Адміністратор; 
3) оператори реєстрів національних доменів верхнього рівня; 
4) реєстратори; 
5) реєстранти; 
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6) Центр компетенції; 
7) інституції з досудового вирішення доменних спорів; 
8) уповноважений орган державної влади, що здійснює функції 
координування адміністрування адресного простору українського 
сегмента мережі Інтернет. 
4. Громадський та державний контроль діяльності Адміністратора 

здійснюються Координаційною радою. 
Координаційна рада ухвалює: 
1) порядок розподілу адресного простору українського сегмента мережі 

Інтернет; 
2) правила реєстрації і користування доменними іменами; 
3) порядок досудового вирішення доменних спорів; 
4) порядок акредитації реєстраторів та інституцій з досудового вирішення 

доменних спорів; 
5) пропозиції уповноваженого органу державної влади, що здійснює 

функції координування адміністрування адресного простору українського 
сегмента мережі Інтернет щодо визначення Адміністратора на підставах, 
визначених цим Законом та міжнародними рекомендаціями; 

6) порядок функціонування інформаційної служби "хто-є-хто" (WHOIS); 
7) порядок надання та оприлюднення інформації щодо діяльності 

Адміністратора; 
8) інші порядки і процедури, що визначені у положенні про її діяльність. 
5. Уповноважений орган державної влади, що здійснює функції 

координування адміністрування адресного простору українського сегмента 
мережі Інтернет затверджує документи, що регламентують питання 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет та 
реєстрації доменних імен після їх ухвалення Координаційною радою.   

6. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі 
Інтернет здійснюється некомерційною (непідприємницькою) самоврядною 
організацією, яка утворюється асоціаціями операторів/провайдерів 
телекомунікацій та Інтернет за участю уповноважених державних організацій, 
та яка уповноважується відповідним актом Кабінету Міністрів України за 
пропозицією органу державної влади, що здійснює функції координування 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет з 
урахуванням міжнародної практики діяльності адміністраторів національних 
доменів.  

7. Адміністратор здійснює такі завдання: 
1) розробляє за пропозицією представників Інтернет-співтовариства 

правила реєстрації і користування доменними іменами, порядок і умови 
акредитації реєстраторів, організаційні та технічні вимоги до операторів 
реєстрів національних доменів верхнього рівня, у тому числі публічних 
доменів, порядки ведення цих реєстрів, визначає умови конкурсів по 
визначенню операторів реєстрів національних доменів верхнього рівня, у тому 
числі публічних доменів, подає порядки і правила для ухвалення 
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Координаційною радою, обов’язкове ухвалення яких передбачено цим 
Законом;  

2) упорядковує діяльність операторів реєстрів національних доменів 
верхнього рівня, у тому числі публічних доменів, діяльність реєстраторів, 
контролює дотримання ними вимог правил реєстрації і користування 
доменними іменами, умов відповідних договорів; 

3) забезпечує умови функціонування реєстрів національних доменів 
верхнього рівня, у тому числі публічних доменів, автоматизованих систем 
реєстрації та обліку доменних імен і адрес, унікальності формування та 
підтримки адресного простору в українському сегменті мережі Інтернет,  

4) забезпечує і організовує роботу Координаційної ради; 
5) взаємодіє з органами державної влади в порядку, визначеному 

уповноваженим органом державної влади, що здійснює функції 
координування адміністрування адресного простору українського сегмента 
мережі Інтернет; 

6) взаємодіє з Центром компетенції та сприяє його діяльності;   
7) визначає виключні переліки доменних імен у національних доменах 

верхнього рівня, у тому числі публічних доменах, що не реєструються в 
інтересах реєстрантів, зарезервовані в інтересах забезпечення адміністрування 
адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, функціонування 
реєстрів національних доменів верхнього рівня та/або використовуються у 
спеціальних цілях, складає і оновлює список таких доменних імен; 

8) взаємодіє з відповідними міжнародними організаціями з присвоєння 
імен та/або адрес у мережі Інтернет, міжнародній ієрархічній системі 
доменних імен; 

9) укладає угоду з ICANN щодо визначення спільних рамок повноважень 
і відповідальності між Адміністратором та ICANN, яка здійснює 
адміністрування глобального адресного простору Інтернет; 

10) представляє та захищає у відповідних міжнародних організаціях 
інтереси споживачів українського сегмента мережі Інтернет; 

11) інші завдання, визначені порядками, регламентами і правилами, 
розробка, ухвалення і затвердження яких передбачені цим Законом, та 
умовами відповідних договорів.  

8. Всі порядки, правила, умови, переліки, інші документи публічного 
характеру з питань адміністрування адресного простору українського 
сегмента мережі Інтернет і реєстрації доменних імен, що розробляються, 
ухвалюються і затверджуються відповідно до вимог цього Закону, а також 
щорічні звіти про результати діяльності Адміністратора, операторів реєстрів 
національних доменів верхнього рівня, підлягають обов’язковому 
оприлюдненню на офіційному сайті Адміністратора  в мережі Інтернет.    

9. Доходи, що отримуються Адміністратором спрямовуються на 
здійснення визначених цим Законом повноважень і не можуть 
перерозподілятись (виплачуватись) між засновниками/учасниками (членами) 
організації Адміністратора та членами/учасниками Координаційної ради. 
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10. Оператор реєстру національного домену верхнього рівня забезпечує 
функціонування і обслуговування одного або декількох реєстрів національних 
доменів верхнього рівня, публічних доменів, на підставі і умовах договору з 
Адміністратором, а також на умовах, визначених правилами реєстрації і 
користування доменними іменами, та цим Законом.  

Оператор реєстру національного домену верхнього рівня не має права 
встановлювати окремі правила, порядки, регламенти щодо реєстрації 
доменних імен у національних доменах верхнього рівня, публічних доменах 
загального/спеціального користування, крім тих, що визначені правилами 
реєстрації і користування доменними іменами, що розробляються, 
ухвалюються і затверджуються, в порядку, встановленому цим Законом. 

Оператор реєстру національного домену верхнього рівня не надає послуг 
реєстрантам та взаємодіє з ними виключно на умовах договорів з 
реєстраторами доменних імен. 

Порядок оплати послуг оператора реєстру національного домену 
верхнього рівня, публічного домену реєстраторами визначається на договірній 
основі з урахуванням рекомендацій Адміністратора. 

Оператор реєстру національного домену верхнього рівня, публічного 
домену повинен забезпечити: 

1) надання реєстраторам послуг автоматизованого доступу до відповідних 
реєстрів згідно з договорами, правилами реєстрації і користування доменними 
іменами та технічного регламенту відповідного реєстру; 

2) безперебійне і надійне функціонування реєстру національного домену 
верхнього рівня, публічного домену оператором якого він є; 

3) зберігання строком не менше ніж 10 років інформації про реєстрацію 
доменних імен, делегування доменів, реєстраторів цих доменних імен та змін 
до цієї інформації у відповідних реєстрах; 

4) функціонування інформаційної служби «хто-є-хто» (WHOIS) у складі 
реєстру національного домену верхнього рівня; 

5) технічний захист інформації у реєстрах та запобігання спотворенню 
такої інформації у разі несанкціонованих дій третіх осіб; 

6) захист персональних даних фізичних осіб – реєстрантів, що вносяться 
до відповідного реєстру реєстраторами;  

7) дублювання, архівування усіх даних для забезпечення безперебійного 
функціонування реєстру національного домену верхнього рівня, публічного 
домену, а також заходи щодо відновлення належного функціонування цього 
реєстру у разі виникнення аварійних ситуацій.  

11. За рішенням Адміністратора в одному або декількох публічних 
доменах загального користування послуги з реєстрації і підтримки доменних 
імен, що здійснюються в інтересах реєстрантів – фізичних осіб, некомерційних 
(непідприємницьких) або громадських організацій, можуть надаватись на 
безоплатній основі.    

12. Реєстратор, що уклав договір акредитації з Адміністратором, має 
право укласти договори з операторами реєстрів національних доменів 
верхнього рівня, публічних доменів загального користування, для здійснення 
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реєстрації доменних імен у цих доменах. Такі оператори реєстрів не мають 
право відмовити реєстратору в укладанні з ними договору щодо надання 
доступу до відповідного реєстру у разі, якщо такий реєстратор акредитований 
Адміністратором, крім випадків, визначених цим Законом. Укладання 
договорів між реєстраторами та операторами реєстрів національних доменів 
верхнього рівня, публічних доменів загального користування здійснюється на 
безоплатній основі. 

Реєстратори забезпечують: 
1) надання послуг з реєстрації доменних імен реєстрантам на підставі 

відповідних договорів та згідно з правилами реєстрації і користування 
доменними іменами;   

2) зберігання строком не менше ніж 10 років з дати реєстрації інформації 
про зареєстровані доменні імена, їх реєстрантів, контактних осіб реєстрантів, 
делегування доменів та змін до цієї інформації; 

3) технічний захист інформації у власних програмно-технічних 
комплексах з реєстрації доменних імен і управління цими доменними іменами 
реєстрантами, запобігання спотворенню інформації (даних) у разі 
несанкціонованих дій третіх осіб; 

4) захист персональних даних фізичних осіб – реєстрантів, що 
зберігаються на його програмно-технічних комплексах; 
        5) дублювання, архівування інформації (даних) для забезпечення 
безперебійного функціонування власних програмно-технічних комплексів, а 
також здійснення заходів щодо відновлення їх належного функціонування у 
разі виникнення аварійних ситуацій.  

13. Реєстрація доменних імен у публічних доменах спеціального 
користування здійснюється реєстраторами відповідно до окремих договорів, 
якими визначаються спеціальні умови доступу до реєстру публічного домену 
спеціального користування та порядок здійснення реєстрації доменних імен у 
таких доменах. 

14. Доменні імена, що реєструються в інтересах і на підставі заяви 
реєстранта та ним використовуються, повинні реєструватись виключно на 
цього реєстранта доменного імені із обов’язковим зазначенням його особистих 
даних в обсягах і у формі, що визначені правилами реєстрації і користування 
доменними іменами. Реєстрація доменного імені в інтересах і на підставі заяви 
реєстранта не допускається з особистими даними (ім’я, назва, адреса, 
місцезнаходження) реєстратора доменних імен.    

15. Реєстратори повинні забезпечувати реєстранту можливість 
переведення (трансферу) доменного імені на обслуговування до іншого 
реєстратора, продовження строку реєстрації або відмови від реєстрації 
доменного імені, що було зареєстровано на такого реєстранта. 

16. Реєстрант має право вільно обирати для реєстрації, користуватись, 
розпоряджатись зареєстрованим для нього доменним ім’ям та делегованим 
йому доменом в межах строку реєстрації доменного імені, змінювати 
уповноважених ним контактних осіб та інформацію про таких осіб, змінювати 
контактні дані про себе, змінювати дані про делегування доменів та їх 
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адресування, обирати на власний розсуд реєстратора, переводити 
зареєстроване доменне ім’я на обслуговування до іншого реєстратора, 
подовжувати на новий строк або відмовлятись від реєстрації доменного імені, 
а також несе відповідальність за наслідки користування і розпорядження 
зареєстрованим доменним ім’ям. 

Реєстрант несе відповідальність за ресурси мережі Інтернет, що 
адресуються доменним ім’ям, що зареєстроване на цього реєстранта, якщо 
відповідальність іншої особи за ресурси мережі Інтернет, що адресуються цим 
доменним ім’ям, не передбачена відповідним договором з іншою особою. 

17. При здійсненні реєстрації доменного імені реєстрант цього доменного 
імені зобов’язаний зазначати достовірну і коректну інформацію про себе та 
уповноважених ним контактних осіб. 

18. Реєстрант не набуває прав власності на зареєстроване на нього та у 
його інтересах доменне ім’я, а лише здійснює користування і розпорядження 
цим доменним ім’ям в межах строку його реєстрації відповідно до договору, 
укладеного з реєстратором, та правил реєстрації і користування доменними 
іменами. 

19. Центр компетенції здійснює функції, покладені на нього цим Законом, 
відповідно до документів, затверджених центральним  органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, з 
урахуванням пропозицій Адміністратора. 

Адміністратором, операторами реєстрів національних доменів верхнього 
рівня, публічних доменів, забезпечується постійний, цілодобовий і 
безоплатний доступ Центру компетенції до даних у цих реєстрах у обсягах, 
формі і порядку, визначених у документах, що регламентують його діяльність 
та правилах реєстрації і користування доменними іменами. 

Експертні висновки Центру компетенції щодо використання доменних 
імен, адрес в українському сегменті мережі Інтернет, щодо інших відносин у 
сфері адміністрування адресного простору українського сегмента мережі 
Інтернет, а також з питань захисту об’єктів інтелектуальної власності в мережі 
Інтернет є підставою для розгляду та прийняття рішень інституціями з 
досудового вирішення доменних спорів або розгляду у судах.  

Рішення інституцій з досудового вирішення доменних спорів є 
обов’язковими для суб’єктів відносин з адміністрування адресного простору 
українського сегмента мережі Інтернет, а також для операторів/провайдерів 
телекомунікацій в межах, визначених цим Законом і Законом України "Про 
авторське право і суміжні права". 

20. Частина даних у реєстрах національних доменів верхнього рівня, у 
тому числі публічних доменів загального/спеціального користування, 
публічний доступ до яких забезпечується інформаційною службою "хто-є-хто" 
(WHOIS), згідно із міжнародною практикою є відкритою.  

Персональні дані про фізичну особу (реєстранта та/або уповноважених 
ним контактних осіб), яка міститься в реєстрах національних доменів 
верхнього рівня, публічних доменах, може бути вилучена за її письмовою 
заявою з відкритого (публічного) доступу через інформаційну службу "хто-є-
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хто" (WHOIS) на підставах і в обсязі, визначених правилами реєстрації і 
користування доменними іменами. Персональні дані про фізичну особу 
(реєстранта та/або уповноважену ним контактну особу) щодо доменних імен, 
які вилучаються з публічного доступу через інформаційну службу "хто-є-хто"  
(WHOIS), повинні залишатись/зберігатись у реєстрі зазначеного домену 
верхнього рівня, публічного домену. Доступ до персональних даних фізичних 
осіб, що вилучені з публічного доступу через інформаційну службу "хто-є-
хто" (WHOIS), забезпечується в порядку, визначеному правилами реєстрації і 
користування доменними іменами та відповідними документами, що 
регламентують діяльність Центру компетенції. 

Вилучення даних з відкритого публічного доступу в інформаційній 
службі "хто-є-хто" (WHOIS) про юридичних осіб – реєстрантів, контактних 
осіб, що є працівниками юридичних осіб – реєстрантів або юридичних осіб, 
що надають послуги з підтримки доменних імен, обслуговування і підтримки 
серверів доменних імен, не допускається. 

Формат та обсяг інформації, публічний доступ до якої забезпечується 
інформаційною службою "хто-є-хто" (WHOIS), визначається правилами 
реєстрації і користування доменними іменами. 

Формат та обсяг загальних даних про доменні імена, реєстрантів та 
уповноважених ними контактних осіб, делегування доменів, що вносяться 
реєстраторами до відповідних реєстрів національних доменів верхнього рівня, 
у тому числі публічних доменів, а також інформація про реєстраторів у цих 
реєстрах визначаються правилами реєстрації і користування доменними 
іменами. Вказані дані, що надаються реєстрантами реєстраторам і вносяться 
останніми до реєстрів національних доменів верхнього рівня, мають бути 
достовірними і коректними.  

21. У разі якщо внаслідок звернення заявника (позивача) для вирішення 
доменного спору Центром компетенції або судом буде встановлено, що дані 
про реєстранта (його контактних осіб) доменного імені щодо якого виник спір 
є недостовірними та/або некоректними, що унеможливлює залучення 
належного відповідача для вирішення такого спору, то делегування такого 
доменного імені призупиняється. Здійснення призупинення делегування 
відповідного доменного імені із зазначених підстав здійснюється  оператором 
відповідного реєстру впродовж 12 годин з моменту отримання повідомлення 
Центру компетенції адресного простору.   

Впродовж десяти днів з моменту призупинення делегування доменного 
імені у випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, реєстранту 
такого доменного імені надається право через відповідного реєстратора надати 
достовірну і коректну інформацію про себе та/або своїх контактних осіб.  

У разі надання реєстрантом достовірної і коректної інформації про себе 
та/або своїх контактних осіб, у строк, визначений визначеного абзацом другим 
цього пункту, делегування доменного імені поновлюється впродовж 12 годин 
з моменту надходження такої інформації.  

У разі ненадання реєстрантом достовірної і коректної інформації про себе 
та/або своїх контактних осіб, у строк, визначений абзацом другим цього 
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пункту, реєстрація такого доменного імені скасовується реєстратором 
впродовж 24 годин після завершення такого строку. 

З моменту звернення заявника (позивача) за вирішенням доменного спору 
до Центру компетенції або до суду забороняється скасування реєстрації 
доменного імені, щодо якого виник спір, зміна реєстранта та/або реєстратора 
(трансфер) такого доменного імені.  

22. Публічні домени загального/спеціального користування утворюються 
за рішенням Адміністратора, яке ухвалюється Координаційною радою. 

Перелік публічних доменів загального та спеціального користування, а 
також особливості реєстрації доменних імен у цих доменах визначається 
правилами реєстрації і користування доменними іменами. 

23. Кількість та імена (назви) національних доменів верхнього рівня 
визначаються згідно із стандартами Інтернет та відповідних міжнародних 
рекомендацій. Один або декілька національних доменів верхнього рівня 
відображаються символами кирилиці, реєстрація доменних імен у яких 
забезпечується українською мовою. 

24. Адміністрування національного домену у підсистемі нумерації за 
стандартом (протоколом) ENUM та реєстрації доменних імен у цій підсистемі 
нумерації здійснюється у координації з ЦОВЗ з урахуванням вимог 
законодавства щодо Національного плану нумерації України.  

25. Суб’єкти відносин з адміністрування адресного простору українського 
сегмента мережі Інтернет не набувають прав інтелектуальної власності або 
прав приватної власності на доменні імена, що зареєстровані у їх інтересах, 
делеговані їм та/або обслуговуються ними на підставі відповідних договорів. 

26. Передача повністю або частково повноважень Адміністратора, 
операторів реєстрів національних доменів верхнього рівня, у тому числі 
публічних доменів, реєстраторів, Центру компетенції адресного простору 
третім особам, що не набули цих повноважень в порядку, визначеному цим 
Законом, та/або правилами і порядками, що випливають з цього Закону, не 
допускається. 

27. Уповноважений орган державної влади з координування 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет: 

1) затверджує правила реєстрації і користування доменними іменами, що 
ухвалені Координаційною радою; 

2) розробляє пропозиції щодо порядку використання доменних імен в 
публічних доменах спеціального користування, інших пропозицій з питань 
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, 
що мають бути в обов’язковому порядку розглянуті Координаційною радою 
та/або Адміністратором; 

3) розробляє пропозиції щодо резервування доменних імен у 
національних доменах верхнього рівня, публічних доменах 
загального/спеціального користування у інтересах органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, а також пропозицій щодо включення імен 
(назв) у список заборонених для реєстрації доменних імен (стоп-лист);    
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3) розробляє пропозиції щодо визначення та/або зміни Адміністратора та 
укладає з ним угоду щодо врегулювання відносин з адміністрування адресного 
простору українського сегмента мережі Інтернет; 

4) у період воєнного та/або надзвичайного стану безпосередньо здійснює 
адміністрування публічних доменів спеціального користування, розробляє та 
впроваджує умови використання доменних імен у національних доменах 
верхнього рівня під час дії воєнного та/або надзвичайного стану, крім домену 
у підсистемі нумерації за стандартом (протоколом) ENUM, використання 
якого  під час дії воєнного та/або надзвичайного стану визначається ЦОВЗ; 

5) приймає участь у діяльності Урядового дорадчого комітету ICANN; 
6) здійснює інші завдання, визначені цим Законом. 
28. Порядок використання доменних імен органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування визначається Кабінетом Міністрів 
України.   

29. Утворення адресного простору українського сегмента мережі 
Інтернет, розподіл і надання доменних імен і адрес, маршрутизація інформації 
між адресами здійснюються відповідно до цього Закону, міжнародних вимог і 
стандартів Інтернет.». 

 
 

Пропозиції і доповнення до проекту Закону України «Про національний 
регуляторний орган України у сфері електронних комунікацій та 

поштового зв’язку» 
 
 

Оскільки проектом Закону України «Про електронні комунікації», 
статтею 18 (Державне регулювання у сфері електронних комунікацій) 
передбачено інша, ніж у ст. 18 діючого (чинного) Закону України «Про 
телекомунікації» конструкція, а саме передбачено прийняття окремого нового 
Закону України «Про національний регуляторний орган України у сфері 
електронних комунікацій та поштового зв’язку», який у даний час не 
опубліковано для публічного обговорення, то необхідно у ньому передбачити 
наступні функції (повноваження) НКРЗІ: 
  - координує адміністрування адресного простору українського сегменту 
мережі Інтернет. 


