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Призначення приватної хмари PRO Cloud 

Послуга оренди інфраструктури PRO Cloud – це можливість отримати на замовлення хмарні 

ресурси, розгорнуті на базі окремо розміщеного набору фізичного обладнання, що 

технологічно призначено для обробки завдань одного зареєстрованого Клієнта. 

Програмно-визначена та повністю ізольована 

ІТ-інфраструктура, що надається у вигляді 

приватної хмари, базується на сучасному 

кластері серверів і систем зберігання даних, 

мережевому обладнанні та програмним 

платформам віртуалізації, в окремому модулі. 

Модуль може бути розміщено як у ЦОДах 

провайдера GigaCloud, так і на власному 

майданчику Клієнта.  

Важливо, що апаратні та програмні ресурси 

кластеру постійно знаходяться в одноосібному 

та повному розпорядженні Клієнта, на весь час 

дії угоди. Конфігурація кластеру може 

змінюватися на замовлення додаванням або виключенням необхідних блоків, структурних 

одиниць (сервери, накопичувачі, мережеві компоненти). Внаслідок, ви практично не обмежені 

технічними вимогами до потужності обчислювальних компонентів інфраструктури, під час 

користування сервісом PRO Cloud. 

Високотехнологічні ЦОДи GigaCenter та BeMobile провайдера GigaCloud мають відмінну 

репутацію на ринку Дата-центрів та функціонують без зупинок.  
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Апаратна складова архітектури Pro Cloud 

PRO Cloud являє собою повністю підготовлену для роботи Клієнта інфраструктуру, з 

віртуалізацією та ізольованим мережевим стеком. Надійність роботи забезпечується 

архітектурою «без єдиної точки відмови», що зібрано повністю з комплектуючих А-брендів. 

Кластер серверів 

Обладнання, що утворює апаратну частину кластеру, містить сервери 

Intel / Lenovo останніх поколінь з 18-ядерними процесорами Intel 

Xeon® Gold 6240 gen2, що працюють на базових тактових частотах 

2,60 GHz. Такі процесори можуть обробляти по два потоки на ядро, 

тобто 36 потоків одночасно. 

Мінімальна комплектація кластеру серверів складає чотири 

однопроцесорні вузли Small, з можливістю розширення кожного 

вузла до 2-х або 4-х процесорної конфігурацій: 

▪ Small 1х Intel Xeon Gold 6240 (18 фізичних ядер по 2 потоки 2,60 GHz на ядро); 

▪ Medium 2х Intel Xeon Gold 6240 (36 фізичних ядер по 2 потоки 2,60 GHz на ядро); 

▪ Large 4х Intel Xeon Gold 6240 (72 фізичних ядра по 2 потоки 2,60 GHz на ядро). 

Пропонується також конфігурація серверів для високонавантажених вузлів, з 

високочастотними процесорами: 

Turbo 2х Intel Xeon Gold 6246 (24 фізичних ядер, по 2 потоки 3,3 GHz на ядро). 

У разі необхідності, розширення серверного кластеру виконується також додаванням нових 

вузлів потрібної конфігурації, будь-якого типу з урахуванням вимог стійкості інфраструктури до 

відмов. 

 

Сервери кластеру комплектуються 

оперативною пам’яттю, модулі якої 

спеціально відібрано та встановлено згідно 

рекомендацій виробника для досягнення 

найвищої продуктивності. 

Мінімальний обсяг оперативної пам’яті для одного фізичного серверу складає 256 Гб, з 

подальшим розширенням блоками по 256 Гб, до 1024 Гб на один сервер.  

 

Системи зберігання даних 

У хмарі Pro Cloud використовуються сучасні СЗД (системи зберігання даних) Fujitsu DX200 S4 / 

S5 або Lenovo DE2000H. Всі моделі СЗД містять швидкісні диски All Flash, що поєднано у RAID. 

Технології All Flash забезпечують набагато вищу продуктивність та стабільність роботи СЗД, ніж 

гибрідні рішення з використанням шпіндельних магнітних дисків (HDD). Підвищену надійність 
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системі додає наявність у корпусі одночасно двох контролерів (на випадок відмови 

компонентів). 

Порівняльні характеристики двох різних моделей СЗД наведено у Таблиці: 

СЗД Lenovo DE2000H Fujitsu DX200 S4 

Форм-фактор 2U12/2U24 2U12/2U24 

Контролери, кількість 2 2 

Кількість дисків, максимально 48 LFF 

96 SFF 

264 LFF 

264 SFF 

Кількість додаткових полиць з 
дисками, максимально 

3 10 

RAID 0,1,5,6,10 0,1,5,6,10 

RAID DDP Так (мінімум 11 дисків) Ні 

Тип включення SAN SAN, NAS 

Можливість підключення СЗД 
до зовнішніх інфраструктур 

Ні Так 

Вбудований кеш 16GB (8GB на контролер) 64 GB (32GB на контролер) 

Реплікація Асинхронна (опціонально) Асинхронна та синхронна 

Шифрування FIPS drives (опціонально, на 
програмному рівні) 

Self Encrypting Drives (SED) 

Снепшоти, кількість 128, 512 опціонально 2048 

Компресія даних Ні Так (впливає на 
продуктивність) 

Интеграція з Openstack Ні Так 

QOS Ні Так 
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Рішення СЗД для PRO-Cloud передбачає резервування N+2, тобто в кожному пулі дисків 

знаходяться 2 резервних. Внаслідок, навіть малоймовірна одночасна відмова будь-яких двох 

дисків – не призводить до втрати даних. Додатково, у холодному резерві провайдер утримує 

не менше 1 диску на кожній полиці. У випадку відмови одного з дисків, провайдер дистанційно 

підключає його на місце вибувшого з ладу, для збереження  резервування N+2. За першої 

можливості, співробітники провайдера GigaCloud виїжджають на місце в погоджений з 

Клієнтом час та виконують фізичну заміну несправних дисків. 

Мінімальна комплектація СЗД у приватній хмарі Pro Cloud складає відмовостійкий All Flash 

(SSD) дисковий масив, об’ємом 17,5 Тб. 

Можливість подальшого розширення СЗД: 

▪ додатковими All Flash (SSD) дисковими масивами 17,5 Тб; 

▪ масивами зі шпіндельними дисками SAS 40 Тб (тільки для Fujitsu DX200 S4/S5); 

▪ масивами зі шпіндельними дисками NL-SAS (80 Тб для Fujitsu DX200 S4/S5 або 33 Тб 

для Lenovo DE2000H), для послідовного запису великих обсягів інформації. 

 

Мережеве обладнання 

Стек маршрутизаторів побудовано на 

обладнанні А-брендів. Для поєднання 

компонентів кластеру в програмно-визначену 

мережу «без єдиної точки відмови», 

організовано лінки стандарту 20G. 

Загалом, існує можливість підключення більш 

ніж 15 різних провайдерів до ЦОДу, тому 

Клієнт має широкий вибір для організації 

каналів зв’язку. Кожне рішення адаптоване до вимог та потреб Клієнта, є можливість 

використання портів UpLink до каналів інших провайдерів, у разі необхідності. 

Наприклад, для створення каналів L2 (у разі необхідності) в існуючих провайдерських каналах 

зв’язку, можуть використовуватися вільні «темні волокна» кабельної мережі та інші сучасні 

технологічні рішення.  
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Система віртуалізації 
Система віртуалізації хмари Pro Cloud може базуватися на рішеннях OpenStack (з «відкритим 
кодом») або на технологіях компанії VMware, яка є лідером у цьому сегменті ІТ. Розглянемо 
структуру другого варіанту реалізації, починаючи з нижнього рівня обладнання. 

Шар віртуалізації VMware VSphere v.6.7, під керуванням vCenter Server поєднує в єдину 
приватну хмару Клієнта ресурси, отримані від окремих хостів (фізичних серверів), 
накопичувачів даних, мережевих пристроїв. Така платформа віртуалізації створює програмно-
визначений VDC (віртуальний дата-центр), що надається провайдером у розпорядження 
Клієнта приватної хмари: 

Наступним рівнем сервісного шару VMware є портал самообслуговування vCloud Director, що 
використовує та розподіляє ресурси вищезгаданого VDC. За допомогою порталу, на ресурсах 
провайдерських VDC створюються одиниці адміністрування – Організації (Organization), тобто 
середовища ресурсів, користувачів та груп. Один Клієнт може володіти декількома 
Організаціями одночасно: 



Приватна Хмара Pro-Cloud 

Опис послуги версія 1.3 06_2021  8 
 

Портал самообслуговування VMware vCloud Director є головним програмним засобом Клієнта 

для: 

▪ виконання функцій «внутрішнього провайдера хмарних послуг», тобто розподілення 

ресурсів приватної хмари між своїми споживачами (створення власних Організацій з 

можливістю використання технології «перепідписки на ресурси»); 

▪ надання споживачам доступу до веб-консолі управління на основі ролей; 

▪ забезпечення роботи кінцевих користувачів в межах їх Організацій. 

Користуючись інтерфейсом порталу vCloud Director v.10, ви самостійно обираєте потрібні 

ресурси та розподіляєте їх серед споживачів у межах ваших Організацій (або ваших зовнішніх 

клієнтів), створюєте програмно-визначені віртуальні дата-центри VDC для споживачів та 

керуєте їх роботою. 

Адміністратори Організацій створюють на базі VDC ізольовані віртуальні ландшафти, що 

містять vApps з ВМ (контейнери з віртуальними машинами, що поєднані спільною логікою 

роботи застосунку або сервісу), віртуальні сховища даних та мережі.  

Можливе також керування інфраструктурою з боку фахівців провайдера, якщо це визначено 

вашою угодою.  
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Додаткові сервіси в інфрастуктурі PRO-Cloud 

Сервіс створення резервних копій BaaS 

Backup – це процес створення резервної копії цифрових даних, що зберігається окремо від 

оригіналу - в хмарному репозиторії GigaCloud. Необхідність сервісу BaaS (Backup as a Service) 

викликана небезпекою втрати або зміни орігіналу документів, програм, налаштувань 

внаслідок: 

▪ дії вірусу (наприклад – шифрувальника/вимагача); 

▪ людського фактору – умисного/неумисного видалення або зміни даних, налаштувань; 

▪ невдалого поновлення версії вашого ПЗ. 

Під час виконання бекапу, системою створюються копії даних працюючих серверів 

(віртуальних машин). Для бекапу ВМ у PRO-Cloud використовується ПЗ Veeam, який за 

спеціальними алгоритмами (компресії, дедуплікації для зменшення розміру) створює файли 

резервних копій, які  захищеними, шифрованими SSL/TLS каналами потрапляють до 

архівного сховища – для зберігання. 

Найбільше поширені алгоритми повного та інкрементального бекапів: 

▪ першого разу виконується повний бекап всієї інформації та збереження резервної копії 

у сховищі; 

▪ наступного разу (за графіком або на вимогу клієнта) системою визначається, які дані 

фактично було змінено за останній час (після попереднього бекапу). Тільки ця різниця 

(для економії місця на дисках) додається в сховище у вигляді окремої копії та 

зберігається під назвою «1 інкремент»; 

▪ кожного разу, процес циклічно повторюється: вираховується та зберігається «2 

інкремент» (різниця між існуючим та попереднім станом), потім «3 інкремент» і так 

далі, аж до планового виконання чергового повного бекапу, що починає новий цикл (з 

видаленням усіх інкрементів попереднього циклу, щоб звільнити місце у сховищі). 

Збереження резервних копій в репозиторій надає вам страхування від «людського фактору» 

– ненавмисної помилки або цілеспрямованої спроби завдати шкоди. У разі необхідності, є 

можливість повернутися до стабільного попереднього стану вашої системи. Наприклад – до 

стану перед невдалим поновленням ПЗ або іншими обставинами, що призвели вас до 

проблеми. 

Таким чином, призначенням сервісу BaaS є надання вам можливості відновлення збережених 

даних: 

▪ у попередньому місці, на тому ж сервері. Наприклад – «поруч» з пошкодженими 

даними (для можливості відміни помилкового відновлення застарілої версії) або одразу 

на їх місце; 

▪ на новому місці розміщення (у разі пошкодження або видалення накопичувача). 
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Механізм бекапу Veeam інтегровано до середовища віртуалізації VMware. 

Оплата для вас нараховується: 

▪ за ліцензування по кількості ВМ ПЗ Veeam Backup & Replication Enterprise Plus; 

▪ за квоту репозиторію для зберігання резервних копій у хмарі - об’єм дискового 

простору, кратно 100 GB. 

Ви можете самостійно: 

▪ керувати завданнями бекапу через селф-сервіс портал; 

▪ відновлювати віртуальні машини та файли даних у хмарі GigaСloud; 

▪ монтувати образи бекапів для пофайлового відновлення (тільки для Windows).  

Користуючись послугою Veeam Backup, ви маєте можливість контролю за станом своїх завдань, 

з отриманням звітів та інфографіки.  
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Сервіс Veeam DraaS (відновлення системи після аварії) 

DRaaS (Disaster Recovery as a Service) – можливість дистанційного аварійного відновлення ВМ, 

для захисту ваших даних та додатків від катастрофи. DRaaS працює за рахунок створення копій 

стану віртуальних машин – так званих «реплік», що готові у будь-який час прийняти на себе 

робоче навантаження замість непрацездатних ВМ і замістити їх. Це забезпечує стійкість до 

катастрофи, безперервність роботи вашої віртуалізованої інфраструктури. 

Реплікація DRaaS відбувається за встановленим розкладом. Це дозволяє підтримувати 

мінімальні розбіжності між станом віртуальної машини та її репліки-копії у хмарі провайдера. 

Тоді, у випадку серйозного інциденту - краху даних або видалення їх адміністратором, виходу 

з ладу фізичного обладнання втрата ваших нових даних буде мінімальною. 

Принцип роботи сервісу наведено нижче, на схемі: 

З'єднання між інфраструктурами відбувається через захищений тунель з шифруванням 

SSL/TLS, з можливістю зниження трафіку завдяки WAN-акселерації та іншим технологіям. 

Віртуальні машини (репліки з усіма додатками, налаштуваннями ОС та вмістом даних 

оперативної пам’яті) створюються як нестиснуті файли формату VMware vSphere на «хостах» 

провайдера, у реальному часі та повністю готові до запуску. За встановленим вами планом, 

відбувається чергова реплікація та синхронізація стану реплік з робочими ВМ.  

Це забезпечує безперервність роботи IT-інфраструктури, стійкість до катастрофи шляхом: 

▪ реплікації (клонування) розгорнутих серверів у віртуалізованому середовищі 

провайдера; 

▪ відновлення їх стану, продовження роботи з мінімальними втратами після аварії. 

Використання DRaaS дозволяє скоротити час непрацездатності ваших сервісів під час можливої 

аварії до мінімуму, за рахунок перенесення робочого навантаження на репліки. Послуга 

Veeam DRaaS передбачає оренду ресурсів провайдера: 

▪ місця для реплік віртуальних машин у хмарній інфраструктурі GigaCloud; 

▪ ліцензій за кількістю ВМ на ПЗ Veeam. 
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Veeam DRaaS містить вбудовану підтримку VMware vCloud Director, тому інтеграція з сервісами 

приватної хмари відбувається без складнощів. Залежно від необхідності, ви можете обрати 

один із наступних сценаріїв відновлення ВМ (Failover): 

1. Плановий (Planned Failover) – реплікація ВМ проводиться відповідно створеному 
заздалегідь Failover-плану, що визначає перелік реплікацій та порядок запуску 
віртуальних машин. Після остаточного завершення процесу реплікації вказані віртуальні 
машини запускаються на боці провайдера та стають доступними для решти ВМ з мережі 
клієнта. Такий сценарій зручно використовувати для планових технічних робіт на 
серверах основного майданчику інфраструктури. 

2. Аварійний (Failover Now) – запуск реплік ВМ відбувається у тому стані, що було 
збережено востаннє перед катастрофою. Оскільки після збереження реплік пройшов 
деякий проміжок часу, не виключаються втрати даних ВМ, що оновлювалися у цей 
період. Можливі варіанти: 
▪ часткове відновлення (Partial 

Failover) – використовується при 
відмові частини серверів на вашій 
основній інфраструктурі. Під час 
часткового відновлення, 
відбувається запуск обраних ВМ зі 
збережених реплік на боці 
провайдера, після чого ці ВМ 
стають доступними для решти 
серверів з вашої мережі; 

▪ повне відновлення (Full-site 
Faileover) – використовується при повній відмові вашого сайту або інфраструктурних 
сервісів. У цьому випадку, ви зможете або запустити системи самостійно, або 
надіслати запит до постачальника послуги. 

У випадку непрацездатності ПЗ Veeam (внаслідок аварії на вашій інфраструктурі), відновлення 

можливо виконати через спеціальний веб-портал провайдера GigaCloud. Користуючись 

наданим логіном та паролем, ви зможете обрати свій попередньо створений план 

відпрацювання відмови (автоматично синхронізований з базою даних постачальника послуг). 

Таким чином, у вас є додаткова можливість дистанційно запустити відновлення своєї системи 

через Інтернет, не звертаючись до оператора.  

Вимоги до оптимальної ширини каналу під час реплікації ВМ на резервний «майданчик», 

залежать від кількості ВМ, розміру ваших файлів, бажаного значення RPO та параметра 

залишку «дельта», використання/невикористання компресії та ін. 

Параметр RPO (Recovery Point Objective - точка повернення) – період часу після попереднього 

збереження репліки (коли можливі втрати даних). Обирається з урахуванням вашої дискової 

квоти у середовищі провайдера, кількості ВМ та «снапшотів», що зберігаються одночасно. 

Після відбудови вашої основної інфраструктури ІТ, процедура Failback дозволяє повернути 
робочі навантаження з реплік у хмарі провайдера. ВМ можливо відновити: 

▪ на «попередніх» хостах вашої інфраструктури (де відбулася аварія); 
▪ на інших хостах інфраструктури або у новому дата-центрі.  
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Сервіс vCloud Availability 

Найважливішим призначенням vCloud Availability є забезпечення безвідмовності роботи ВМ, 

що мають працювати цілодобово (режим 24/7 критичних бізнес-сервісів). Технологічне 

рішення є органічним, «рідним» для стеку сервісів VMware і відповідно, призначене для 

роботи тільки з віртуальними інфраструктурами на архітектурі VMware. 

Послуга vCloud Availability – альтернатива Veeam DRaaS для зручного та безпечного виконання 

наступних завдань:  

▪ реплікації розгорнутих віртуальних машин; 

▪ відновлення стану ВМ після аварії. 

У цьому випадку, у хмарі провайдера GigaCloud створюється резервний майданчик – ваш 

віртуальний Центр обробки даних (vDC). Призначенням послуги є можливість захисту ваших 

даних та додатків від катастрофи, за наступним сценарієм: 

▪ копії – «репліки» стану ВМ створюються у вигляді файлів у сховищі vDC; 

▪ репліки регулярно синхронізуються з оригіналами та готові до прийняття ролі 

основних, робочих ВМ; 

▪ кількість даних, що встигли змінитися після останньої синхронізації – буде незначною у 

випадку катастрофи. 

З'єднання між віртуальними дата-центрами відбувається через захищений тунель з 

шифруванням TLS та можливістю компресії трафіку. 

Окрім завдань забезпечення роботи служби DRaaS у хмарі VMware, механізми vCloud 

Availability використовуються також для міграції ВМ (віртуальних машин) з вашої приватної 

хмари до приватної хмари провайдера та у зворотному напрямку або між різними хмарами. 

Сервіс vCloud Availability особливо потрібен вам, якщо ви: 

▪ потребуєте хостінгу бізнес-критичних сервісів на ВМ, з доступністю 24/7; 

▪ користуєтесь розгалудженою інфраструктурою з декількох ЦОДів; 

▪ застосовуєте віртуалізацію на власній інфраструктурі та плануєте міграцію до приватної 

хмари провайдера GigaCloud. 

Використання послуги дозволяє скоротити час непрацездатності ваших сервісів, під час 

можливої аварії – до мінімуму. 

Функціонал DRaaS послуги vCloud Availability в хмарі GigaCloud має деякі відмінності від 

Veeam DRaaS: 

▪ через портал клієнта vCloud Availability ви можете змінювати самостійно кількість 

віртуальних машин; 

▪ користувачам vCloud Availability потрібно звернутися до служби підтримки провайдера 

із запитом для зміни плану DRaaS, виконання реплікації. 
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Microsoft License Mobility through Software Assurance 

Клієнт має право використовувати придбані корпоративні ліцензії для запуску 

экземплярів ПЗ Microsoft у хмарному середовищі IaaS, якщо: 

▪ ліцензії отримано в межах однієї з корпоративних програм ліцензування Volume Licensing 

(EA, EAS, Open, Select+); 

▪ у межах корпоративної програми ліцензування діє опція Software Assurance; 

▪ на програмне забезпечення поширюється дія програми Microsoft License Mobility through 

Software Assurance. 

Більш детальна інформація про дану програму доступна за адресою: 

https://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx 

Оренда права використання ПЗ Microsoft у хмарного провайдера 

Для хмарних провайдерів, компанія Microsoft розробила програму Service Provider 

Licensing Agreement (SPLA). 

За SPLA-контрактом, хмарний провайдер надає у користування своїм Замовникам серверне ПЗ 

Microsoft, на ресурсах власних дата-центрів. Фактично, це оренда ПЗ Замовником у 

провайдера с щомісячною оплатою за об'єми використання. 

У більшості випадків, така програма є найбільш зручним та вигідним засобом легалізації ПЗ 

Замовника.  

https://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
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Захист даних та умови оренди приватної хмари 

Для державних, фінансових організацій, що працюють із персональними даними клієнтів 

(банки, інвестиційні фонди), важливо мати підтвердження того, що система інформаційної 

безпеки хмарного оператора побудована згідно з міжнародними стандартами, а отже немає 

ризику витоку даних. Кіберзлодії не зможуть отримати можливості для підключення, оскільки 

хмара GigaCloud VMware не має заздалегідь налаштованого виходу до публічного Інтернету, а 

кожний пул ресурсів приватної хмари фізично ізольований від будь-яких інших 

обчислювальних ресурсів. 

Компанія GigaCloud першою серед українських хмарних операторів отримала міжнародний 

сертифікат ISO/IEC 27001:2013. Разом із нею, сертифікацію пройшли дві інші компанії групи – 

комерційний дата-центр GigaCenter та телеком-провайдер GigaTrans. 

Компанія GigaCloud отримала атестат відповідності КСЗІ (Комплексна система захисту 

інформації) на власну хмарну інфраструктуру та проводить відповідні заходи для захисту 

даних. Співробітники GigaCloud можуть також поділитись досвідом, надати комплект 

відповідних документів на свої ресурси та консультування для підготовки Клієнта до атестації 

його власної інфраструктури ІТ, що базується на PRO Cloud.  
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Для гарантування захисту конфіденційних даних клієнтів, GigaCloud першим з українських 

хмарних операторів отримав сертифікат відповідності стандарту інформаційної безпеки PCI 

DSS, розробленому провідними міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard. 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 

Standard) ― міжнародний стандарт, що 

регулює інформаційну безпеку даних 

кредитних карток Visa та MasterCard. Він має 

бути у кожної компанії, яка приймає, передає 

або зберігає дані міжнародних карт 

користувачів: 

▪ основний номер карти (PAN); 

▪ ім'я власника; 

▪ термін дії та сервісний код. 

Щоб успішно пройти сертифікацію, компанії 

повинні гарантувати безпеку платежів своїх 

клієнтів на трьох рівнях: 

• фізичному (безпека зберігання 

фізичного обладнання); 

• віртуальному (безпека віртуальної 

інфраструктури); 

• програмному (безпека ПЗ). 

В зоні відповідальності хмарного оператора 

GigaCloud знаходяться: 

• контроль доступу до інформаційних ресурсів та інфраструктури; 

• мережеве екранування; 

• захист від усіх видів несанкціонованого доступу; 

• регулярне сканування інфраструктури з метою виявлення потенційних загроз і 

вразливостей; 

• резервне копіювання дисків віртуальних машин; 

• адміністрування інфраструктури відповідно до вимог PCI DSS. 

Таким чином, термін аудиту PCI DSS та вартість організації належного рівня захисту даних 

значно скорочуються для компанії-клієнта, якій залишається лише сертифікувати програмний 

рівень. 

 

 

 

Увага! Орендна модель приватної хмари з помісячною оплатою та фінансовими 

гарантіями передбачає мінімальний строк оренди 3 місяці. 

Якщо виникли питання – звертайтесь до наших фахівців. 

https://gigacloud.ua/services/iaas-e-cloud-pci-dss
https://gigacloud.ua/services/iaas-e-cloud-pci-dss
https://my.gigacloud.ua/index.php?/tickets/new/

