Өтініш тапсырушы туралы мәлімет бойынша түсініктеме
Төменде көрсетілген сұрақтарға жауап бере отырып, келесі мәліметтерді бөлек
парақта толтыруыңызды өтінеміз. Егер де Сіз қойылған сұрақтарға анық жауап бере
алмасаңыз, себебін сәйкес сұрақтың қасына белгілеңіз. «Іскерлік қабілеттері» бөлімінің
сұрақтарына жауапты, өтініштің соңындағы барлық қосымшаларға сүйене, белгілей және
тіркей отырып, барлық қабілеттеріңізді толығымен ашып, барынша анық етіп беруіңізді
өтінеміз. Басшылық үшін қоса тіркелген қосымша нұсқаулықты қараңыз.
Сауалнама
Жалпы мәлімет:
Мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық жағдайы көрсетілген толық атауы (Ашық қоғам,
Серіктестік және т.б.);
Өтініш беруші-мекеменің пошталық мекен-жайы (Мемлекет, индекс, қала, көше, құрылыс,
кеңсе...);
Өтініш беруші-мекеменің заңды мекен-жайы;
Өтініш берушінің байланыс нөмірі (Код, нөмір, ішкі нөмір);
Өтініш берушінің факс нөмірі;
Бірінші басшының электрондық поштасының мекен-жайы;
Байланысушы тұлғаның аты-жөні мен лауазымы;
Байланысушы тұлғаның байланыс нөмірі мен электрондық поштасының мекен-жайы;
Сіздің сайтыңыздың Интернеттегі мекен-жайы;
Қажетті құжаттардың тізімі 2 тармақтың 2 тармақшасында көрсетілген
Іскерлік қабілеті.
Сіздің ағымдағы бизнес қабілетіңізді немес бизнес жоспарыңызды төменде
көрсетілгендей етіп сыйпаттап беріңіз:
a) Сіздің ағымдағы бизнес операцияларыңызды немесе бизнес жоспарларыңызды
сыйпаттап беріңіз;
b) Сіз бір айдың ішінде екінші деңгейлі домендер есімін қандай көлемде өңдеуді
жоспарлап отырсыз?
c)Бір айдың ішінде бизнестік тіркеулердің жоспарланған көлемін өңдеу үшін, Сіз
мәліметті өңдеудің қандай жүйесін, байланысын және басқармасын игердіңіз (немесе
игеруді жоспарлайсыз)? Көрсетуіңізді сұраймыз.
d) Домендік есімдер Тіркелушілерінің тіркелу мәліметтерін өзгерту туралы
сұраныстарын тездетіп өңдеу үшін, Сіз қандай ақпараттық өңдеу жүйесін, байланысын және
басқаруын игердіңіз (немесе игеруді жоспарладыңыз)? Сіз, мұндай сұраныстар қаншалықты
жылдам қабылданады және өңделеді деп болжайсыз?
e) Домендік есім Тіркелушілерінің тіркелу мәліметтерін мұрағаттау мен сақтауды
қамтамасыз етудегі Сіздің қабілетіңіз қандай (немесе қабілетіңізді қалай болжайсыз)?
f) Тіркелу кезеңі мерзіміндегі Тіркеу бөлімімен байланысты, ағымдағы хат-хабарды
және барлық келісімдерді электрондық көшірмелермен қамтамасыз ету үшін Сіздің қабілетті
мүмкіндігіңіз қандай (немесе қабілетті мүмкіндігіңізді қалай болжайсыз)?
g) Сіздің жүйелік тізіліміңізде қалыптастырылған, барлық белсенді тіркеулерді
анықтайтын мәліметтер нақты уақыт (Whois жүйесі арқылы қызымет көрсететіндей)
режимінде жалпыға қолжетімді болу үшін, Сіздің қабілетті мүмкіндігіңіз қандай (немесе
қабілетті мүмкіндігіңізді қалай болжайсыз)?
h) Сіздің бизнестен кетуіңіз немесе аккредиттелген тіркеуші ретіндегі Сіздің
қызыметіңіздің тоқталуы жағдайларында домендік есмдер Тіркелушілерінің домендік

есімдерінің қызымет атқаруын ұзартуды қамтамасыз ету үшін, Сіздің қабілетті мүмкіндігіңіз
қандай (немесе қабілетті мүмкіндігіңізді қалай болжайсыз)?
i) Ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жүйелік бұзылулардың алдын
алу, қосылулар, мәліметтерге араласу және басқа да жүйелік ақаулардың алдын алу үшін
Сіздің қабілетті мүмкіндігіңіз қандай (немесе қабілетті мүмкіндігіңізді қалай болжайсыз)?
j) b тармағында көрсетілгендей тіркеу мәліметтерін кең көлемде өңдеу үшін, білікті
мамандарды жеткілікті мөлшерде тартуға мүмкіндігіңіз бар ма (немесе болуы мүмкін бе)?
k) Сіздің бизнестен кетуіңіз немесе аккредиттелген тіркеуші ретіндегі
қызыметіңіздің тоқталуы, Интернет арқылы атқарылатын шаруаларға кері әсерін
тигізбейтіндігіне, Сіз қандай кепіл бере аласыз?
l) Сізде ақылы заңдылық жауапкершілік сақтандырылған ба? Неден
сақтандырылғансыз? Қанша соммаға? Егер қазіргі таңда, сізде мұндай сақтандыру болмаса,
онда сақтандыруды қандай жолмен және қанша соммаға алмақшысыз? Егер қазіргі таңда,
ағымдағы сақтандыру полисіңіз бар болса, көшірмесін тіркеп қоюыңызды өтінеміз. Егер
болмаған жағдайда, Сізде сақтандыру бойынша сәйкес ниетіңіз бар ма?
m) Тіркеуші ретіндегі бизнестік жұмысыңыздың бастауында, Сізде қаншалықты
көлемде айналым капиталы бар? Расымен де осы өтпелі капиталдың деңгейі жоспарланған
тіркеу көлеміне жеткілікті ме? Айналмалы капитал куәлігіңіздің көшірмесін тіркеуіңізді
өтінеміз (егер мүмкіндік болса, қаржылық есепшотыңыздың соңғы кезеңінің көшірмесі
жеткілікті болады).
n) Сізде нақты қолданыстағы домендік есім (мысалы «registrator.kz») немесе қандай
да бір мемлекеттің жоғары деңгейлі доменіне қарасты үшінші деңгейлі домен (мысалы
«cam.ac.uk») бар ма? Егер бар болған жағдайда, Сіз немесе Сіздің бөлімшелеріңіз жұмыс
істейтін барлық екінші немес үшінші деңгейлі домендік есімдерді тізімге енгізуіңізді
өтінеміз.
o) Сіз тіркеушіні Аккредиттеу Келісімінде көрсетілген тіркеушінің барлық
міндеттерін орындай аласыз ба? Егер де Сіз келтірілген міндеттемелерді толық мөлшерде
орындай алмасаңыз, онда осыған кедергі болатын себептерді келтіруіңізді сұраймыз.
Сіз өткен жылдың ішінде, бұрмаланған немесе басқадай түсінік тудыратын
пікірлерін, қателерін KazNIC мекемесі анықтаған, аккредиттеуге арналған өтінішті немесе
аккредиттеу өтінішіне қоса тіркелген құжаттарды KazNIC мекемесіне тапсырып па едіңіз?
Егер де тапсырған болсаңыз, онда қандай жағдайларда тапсырдыңыз?
Өтініш беруші немесе оның кез келген қызыметкерлері, басқарушылары немесе
менеджерлерінің ішінде:
a) соңғы 10 жылдықтың ішінде қаржылық қызыметке байланысты қылмыстық іске
немесе қияңқылыққа айыпталғандары және алаяқтық үшін сотталғандары, немесе ұқсас
соттық талқылаулардың объектісі болғандары,
b) қәзіргі таңда айыптау нәтижесімен шешілген қандай да бір соттық талқылауларға
тартылғандары, немесе (а) бабына ұқсас жағдайларда не болмаса
c) атаулы өтінішті толтыру кезінде KazNIC мекемесі шешімімен біліктілігінен
айырылғандары болса, толығымен көрсетіп жазуыңызды сұраймыз.
Сіз Тіркеу бөліміне, тіркеушілерді аккредиттеуге қатысты, қоғамдық жарнамаларға
(ақпараттық веб-парақтарын қоса) Өз мекемеңіздің атауын немесе логотипін қолдануға
рұқсат бересіз бе?
Төмендегі қол қоюшы, берілген сауалнамаға және барлық қосымшаларда келтірілген
ақпараттың құрамы шындық болып табылатындығын куәләндырды. Төмендегі қол қоюшы,
Тіркеу бөліміне қосымша мәліметтер мен құжаттарды алу үшін, үшінші тұлғалармен
байланысуға және берілген сауалнамада көрсетілген ақпараттарды өз бетімен тексеруге
рұқсатын береді. Өтініш тапсырушы Тіркеу бөліміне, берілген сауалнамада көрсетілген
ақпараттарды тексеруге кедергі келтірмеуге міндеттенеді. Өтініш беруші берілген өтініште,
талап етілгендей өтініш беруші туралы шындық ақпаратпен қамтамасыз ететін үшінші

тұлғаларға наразылық білдіруден бас тартады.
_________________________________________________________________ күні
_________________________________________________________________ қолы
___________________________________________________________ орындаушы
_____________________________________________________________ лауазымы
____________________________________________ өтініш берушінің заңды есімі
Барлық жауаптарыңызды осы сауалнаманың қол қойылған көшірмесіне қоса
тіркеуіңізді өтінеміз. Толтырылған құжаттарды почта немесе шабарман арқылы тікелей,
жоғары деңгейлі домендердің Әкімшілігіне, ал электрондық нұсқасын – Тіркеу бөліміне
келесі мекен-жайлар бойынша жіберу керек:
Жоғары деңгейлі домендердің Әкімшілігінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
Астана қ., п/и 010001, Қабанбай Батыр даңғылы, 6/5, №3 кеңсе, т. +7-7172-925552, +7-7172925411, info@itk.kz
"Қазақ торап ақпарат орталығы" Мекемесінің меке-жайы: Қазақстан Республикасы,
Семей қ., Ильяшев к-сі., 47/2, info@nic.kz

