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1. Сервіс WHOIS є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій
особі через мережу Інтернет за протоколом WHOIS.
2. Інформація сервісу WHOIS може бути представлена у кодуванні ASCII для англійської мови та UTF-8 для 
усіх інших мов.
3. Адміністратор публічного домену не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації, що 
надається сервісом WHOIS.
4. Запис про доменне ім'я, що відображається сервісом WHOIS, містить такі поля:
4.1. Domain: доменне ім'я. Обов'язкове поле. Один рядок.
4.2. Registrant:  ідентифікатор контакту, який є Реєстрантом домену. Обов'язкове поле. Один рядок.
4.3. Admin-c:  ідентифікатор контакту, який є адміністративним контактом домену. Обов'язкове поле. Один 
рядок.
4.4. Tech-c:  ідентифікатор контакту, який є технічним контактом домену. Обов'язкове поле. Один чи більше 
рядків.
4.5. Mnt-by: ідентифікатор реєстратора, який обслуговує доменне ім'я та має право вносити зміни про таке 
доменне ім’я. Обов'язкове поле. Один рядок.
4.6. Nserver: ім’я сервера імен, який забезпечує технічну працездатність доменного імені. Необов'язкове поле, 
не більше 16 рядків. 
В разі, якщо доменне ім’я цього сервера імен включає назву доменного імені, в якому воно використовується, 
додатково відображається запис про такий сервер (пункт 5 Glue Records:).
4.7. Status: стан доменного імені. Обов'язкове поле. Один чи більше рядків.
Може містити такі значення:
4.7.1. ok – доменне ім'я делеговано;
4.7.2. inactive — доменне ім'я не делеговано (записи nserver відсутні); 
4.7.3. clientHold — інформація про домен не публікується в DNS;
4.7.4. clientTransferProhibited — заборона трансферу домену до іншого 
реєстратора;
4.7.5. clientUpdateProhibited — заборона на внесення змін до доменногооб'єкту;
4.7.6. clientRenewProhibited — заборона на продовження терміну реєстрації доменного імені;
4.7.7. clientDeleteProhibited — заборона на видалення доменного імені;
4.7.8. pendingTransfer — домен знаходиться в процесі трансферу від одного реєстратора до іншого;
4.7.9. autoRenewGracePeriod — встановлюється після спливу терміну реєстрації домену та означає, що 
Реєстратор має прийняти рішення щодо продовження терміну реєстрації домену або видалити домен;
4.7.10. redemptionPeriod — встановлюється після надходження команди на видалення домену та означає, що 
домен може бути відновлений;
4.7.11. pendingDelete — позначає, що минув час redemptionPeriod і через 5 діб домен буде безумовно 
видалений з реєстру. 
4.8. Created: дата створення доменного імені.
4.9. Modified: остання дата внесення змін до доменного об'єкту.
4.10. Expires: дата закінчення терміну реєстрації доменного імені.
4.11. Source: умовна назва реєстру.
5. Запис про сервер імен (Glue Records:) містить такі обов'язкові поля:
5.1. Nserver: ім’я сервера імен. Один рядок.
5.2. IP-address: IP-адреса сервера імен. Запис може містити IP-адресу версії IPv4 або IPv6. Від 1 до 13 рядків.
6. Запис про Реєстратора (Registrar:) містить такі обов'язкові поля (якщо не зазначено інше):
6.1. registrar: ідентифікатор реєстратора, який обслуговує доменне ім'я
6.2. organization: назва організації-реєстратора (англійською)
6.3. organization-loc: назва організації-реєстратора (українською)
6.4. url: офіційний web-сайт реєстратора
6.5. city: місто розташування реєстратора
6.6. country: країна
6.7. abuse-email: контактна email адреса для скарг
6.8. abuse-phone: номер телефону для скарг
6.9. abuse-postal: поштова адреса для скарг англійською мовою
6.10. abuse-postal-loc: поштова адреса для скарг українською мовою (необов’язкове поле)
6.11. abuse-url: url адреса для передачі email звернень реєстранту домену (необов’язкове поле)
6.12. source: умовна назва реєстру (EUNIC)


