Правила домену GOV.UA
1. Загальні положення
1.1. Домен GOV.UA призначений для обслуговування державних установ та організацій України, що
здійснюють свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України.
1.2. Адміністративні питання, пов'язані з веденням домену GOV.UA вирішує Адміністратор домену GOV.UA або
інші уповноважені ним особи. Технічними питаннями, пов'язаними із веденням домену GOV.UA, займається
технічний координатор домену, або уповноважені ним особи (див.п.5).
1.3. До файлу зони домену GOV.UA вносяться лише записи типу NS, та, у випадку, коли NS сервери
знаходяться у підзоні GOV.UA, A-записи для цих серверів.

2. Порядок делегування доменних імен

2.1. Доменні імена у домені GOV.UA делегуються державним установам та організаціям, що здійснюють свою
діяльність у відповідності до чинного законодавства України.
2.2. Адміністратор домену GOV.UA у встановлений цими Правилами строк приймає згідно з цими Правилами
одне з таких рішень:
2.2.1.
про
делегування
доменного
імені,
або
2.2.2.
про
відмову
в
делегуванні,
або
2.2.3. про відкладення обробки заявки.
2.3. Делегування доменних імен у домені GOV.UA здійснюється на підставі офіційного листа на ім'я
Адміністратору домену GOV.UA, виконаного на офіційному бланку організації-замовника з печаткою організації
та за підписом керівника установи чи організації.
У листі необхідно надати таку інформацію:
Повна назва організації, що бажає зарезервувати за собою певне доменне ім'я у домені GOV.UA для
використання в світових комп'ютерних мережах. Назву організації необхідно вказати двома, українською та
англійською, мовами.
Відомості про закон України або підзаконний акт, згідно якого організація визнається державною.
Нік-хендл адміністративного контакту, що здійснює адміністративний супровід домену, в якому зазначена
повна назва організації-замовника, код ЄДРПОУ, адреса, телефон/факс та адреса електронної пошти.
Нік-хендл технічного контакту, що здійснює технічний супровід домену, в якому зазначена повна назва
організації, код ЄДРПОУ, адреса, телефон/факс та адреса електронної пошти.
Вказані електронні адреси мають працювати на момент подання документів.
Лист надсилати за адресою:
04053,
м.
Київ,
а/с
23,
ТОВ
"Хостмайстер"
Адміністратору домену GOV.UA
Типовий зразок тексту офіційного листа див. у Додатку 1.
У подальшому, всі переговори про делегування доменного імені будуть вестись лише із зазначенними в
офіційному листі контактами. Заповнену форму заявки на делегування домену необхідно надіслати
Адміністратору домену GOV.UA (вимоги до заявок див. у Додатку 2).
2.4. Строк перевірки заявки на делегування доменного імені у домені GOV.UA складає 5 (п'ять) робочих днів.
Перевіряються наступні пункти:
відповідність заявки цим Правилам;
відповідність заявки офіційному листу;
працездатність DNS серверів домену що делегується;
працездатність електронної пошти адміністративного та технічних контактів.
У разі виявлення невідповідності або непрацездатності, делегування не відбувається.
2.5. Адміністратор домену GOV.UA не несе відповідальності за можливі порушення авторського права,
торгових марок тощо, які можуть виникнути в разі використання того чи іншого доменного імені у домені
GOV.UA.

3. Відмова у делегуванні доменного імені
Адміністратор домену GOV.UA приймає рішення про відмову в делегуванні доменного імені у домені GOV.UA у
випадках, якщо:
3.1. Установа чи організація, що подає заяву, не відповідає статусу державної.
3.2. Доменне ім'я вже делеговано іншій державній установі чи організації.
3.3. Доменне ім'я містить слова або вирази, які порушують чинне законодавство України, чи не відповідають
вимогам суспільної моралі.
3.4. Доменне ім'я є синтаксично некоректним згідно з чинними стандартами Інтернет.
3.5. Доменне ім'я співпадає з зарезервованим доменним ім'ям:
ns.gov.ua
(ns1.gov.ua,
ns2.gov.ua,...)
relay.gov.ua
(relay1.gov.ua,
relay2.gov.ua,...)
ftp.gov.ua
(ftp1.gov.ua,
ftp2.gov.ua,...)
gopher.gov.ua
(gopher1.gov.ua,
gopher2.gov.ua,...)
www.gov.ua
(www1.gov.ua,
www2.gov.ua,...)
whois.gov.ua
(whois1.gov.ua,
whois2.gov.ua,
...)
nic.gov.ua (nic1.gov.ua,nic2.gov.ua,...)
Адміністратор домену GOV.UA має виключне право розширити перелік зарезервованих доменних імен.
3.6. Коли в назві доменного імені використано географічні назви (наприклад, домен kiev.gov.ua не може бути
зареєстровано; домен kiev-rada.gov.ua - може бути зареєстровано).

3.7. Коли у назві доменного імені присутні не алфавiтно - цифровi ASCII символи або дефic. Тобто
дозволяються лише [a-z],[0-9],"-".
3.8. Структурним підрозділам державних установ та організацій окремі доменні імена третього рівня у домені
GOV.UA делегуються лише за поданням організації, до складу яких вони входять.

4. Відміна делегування доменного імені

Рішення про відміну делегування доменного імені у домені GOV.UA приймається виключно на підставі
офіційного листа від організації-замовника із зазначенням причини видалення.

5. Офіційні адреси
Поштова адреса:
04053, м. Київ, а/с 23
ТОВ
Адміністратору домену GOV.UA
Адреса для подання заявок:
http://auto.uanic.ua
Служба підтримки:
email: support@nic.gov.ua
тел. +380 (44) 5941794
Ці Правила можна отримати за адресою: http://www.gov.ua
Додатки:
Додаток 1: Загальні вимоги до оформлення та подання до розгляду листів
Додаток 2: Правила заповнення заявки

"Хостмайстер"

