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1. Загальні положення
Цей документ (далі Регламент .UA) визначає особливості реєстрації приватних
доменних імен другого рівня в домені .UA.
Не описані в цьому документі принципи та процедури взаємодії Реєстратора з
Реєстраційною системою Реєстру публічного домену відбуваються відповідно
до Регламенту публічного домену, який опублікований в мережі Інтернет за
адресою https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua та є загальнодоступним.
У разі виникнення суперечностей між Регламентом публічного домену та
Регламентом .UA у взаємовідносинах, що стосуються приватних доменних імен
другого рівня в домені .UA переважну силу мають та застосовуються положення
цього Регламенту .UA.
2. Терміни та визначення
Знак - словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та
послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з
Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий
зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших
позначень, - його словесну частину, яка сама є об’єктом правової охорони.
Інші терміни використовуються у цьому Регламенті .UA у значенні, яке
наведено у Регламенті публічного домену.
3. Вимоги до доменного імені
3.1. Доменне ім'я має власне унікальне позначення в межах батьківського
домену та суфікс .UA, що позначає батьківський домен.
3.2. Власне позначення має відповідати наступним технічним вимогам:
‒ містити не менше 1 та не більше 63 символів;
‒ починатися та закінчуватися літерою або цифрою;
‒ не містити символів, відмінних від літер латинського алфавіту, цифр і дефіса;
‒ не містити одночасно дефіс в 3-й та 4-й позиціях імені
3.3. Приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у
разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня
(до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком,
права на використання якого на території України належать відповідному
реєстранту.
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3.4. В разі, якщо зазначений в п.3.3 Знак містить словесну частину, яка не є
об’єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України
такого Знака може бути делеговане приватне доменне ім’я другого рівня, яке за
написанням співпадає з тією частиною Знака, яка є об’єктом правової охорони.
3.5. Написанням Знака в межах Регламенту .UA вважається його
представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр
і знака "-". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім
латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням
Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил
транслітерації того алфавіту, яким записано Знак.
3.6. В межах Регламенту .UA, латинська транслітерація Знака, який містить
символи кирилічного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта,
здійснюватися згідно:
3.6.1. або згідно з таблицею транслітерації українського алфавіту
латиницею, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня
2010 року №55,
3.6.2. або згідно чинного міждержавного транслітераційного стандарту
ГОСТ 16876 71 (Ст.СЭВ 1362 78),
3.6.3. або згідно додаткової таблиці, опублікованої за адресою:
http://www.ua/docs/addtable.html,
3.6.4. або згідно “Нормативної таблиці для відтворення українських
власних назв засобами англійської мови”, затвердженої рішенням №8
української комісії з питань правничої термінології, протокол №2 від 19 квітня
1996 р.,
3.6.5. транслітераційної таблиці „УЛ” („Українська Латиниця”),
рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України
18 жовтня 1995 року та опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/UL.html
3.7. Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною
Знака, але не можуть входити до доменного імені згідно чинним технічним
стандартам, рекомендується здійснювати тільки одним з двох способів на
власний розсуд реєстранта:
3.7.1. шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви
англійською мовою (наприклад, "&" - "and", "/" - "slash", "." - "dot","@" - "at" та ін.),
які за бажанням реєстранта можуть також бути виділені знаками "-" з обох боків
(наприклад, "&" - " and-"). Символи “ “ (пробіл) та “_” (підкреслення) можуть бути
замінені на символ “-“.
3.7.2. шляхом видалення спеціальних символів з представлення Знака у
вигляді доменного імені, без їх заміни.
3.8. Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака,
може, за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та
надісланим відповідному реєстратору, здійснюватись шляхом їх чисельно
еквівалентного представлення арабськими цифрами.
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3.9. Делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA
відбувається виключно за умови надання реєстрантом Реєстратору, у
правовідносинах між якими діє угода на реєстрацію доменного імені, таких
документів:
3.9.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого
рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із
Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інтелектуальної власності, виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро
Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт
міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території
України;
3.9.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого
рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із
Знаком, на який центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інтелектуальної власності видане
свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої
копії такого свідоцтва;
3.9.3. в разі, якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені
другого рівня не є власником свідоцтва України на знак для товарів та послуг засвідченої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, публікації в
офіційному бюлетені відомостей про передачу права власності на Знак або
видачу ліцензії на використання Знака.
3.10. Правила перевірки заявки на реєстрацію і відновлення доменного імені та
зміну номеру Знаку складаються з таких етапів:
- перевірка, чи охороняються права на Знак, зазначений в заявці, на
території України;
- перевірка, чи зазначений Знак відповідає доменному імені у заявці
згідно пунктів 3.6 — 3.8 цього Регламенту .UA;
- перевірка, чи відповідає контакт, вказаний в полі registrant, особі, якій
належать права на використання Знаку;
- перевірка, чи не закінчився термін дії прав на Знак.
Перевірка відповідності заявки відбувається в зазначеному вище порядку.
3.11. В разі невідповідності заявки пункту 3.10, вона вважається помилковою та
відхиляється.
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4. Інші особливості
4.1. Регламентом .UA для домену .UA визначено таку додаткову специфікацію
та розширення протоколу EPP:
- опис розширення domain name extension schema for license protected
(https://hostmaster.ua/epp/uaepp-1.1.xsd).
4.2. Пункт 6.4 Регламенту публічного домену для домену .UA застосовується у
такій редакції:
«6.4. Термін обробки заявки не може перевищувати 14 діб.»
4.3. Пункт 7.3.1 Регламенту публічного домену для домену .UA застосовується у
такій редакції:
«7.3.1. Реєстрація доменного імені
Реєстрація доменного імені виконується командою <domain:create>.
В заявці на реєстрацію доменного імені обов'язково зазначаються такі поля:
- доменне ім'я, що реєструється;
- реєстрант домену. Реєстрант домену вказується у вигляді посилання на
контактний об'єкт, попередньо зареєстрований в Реєстрі;
- номер Знаку згідно пунктів 3.3 - 3.9 Регламенту .UA.
В заявці на реєстрацію доменного імені можуть бути вказані такі поля:
1)
сервери імен (хости) для доменного об'єкту, що реєструється. Якщо
сервери імен не вказані, то домен реєструється, але не публікується у файлі
зони до тих пір, поки не будуть вказані сервери імен. У випадку, якщо для
домену вказується сервер імен з цього домену (glue record), то крім імені хоста
повинна бути зазначена його ip адреса. Якщо в домені не вказано жодного
сервера імен, то для нього Реєстром автоматично встановлюється статус
inactive і домен не публікується у файлі зони. Для публікації домену у файлі
зони у домену має бути зазначено не менше одного сервера імен;
2)
строк, на який реєструється домен. Якщо строк не зазначений, то за
замовчуванням домен реєструється на один рік. Строк не може бути більшим
від максимально допустимого терміну реєстрації доменного імені;
3)
адміністративні та технічні контакти. Якщо вони вказуються, то повинні
посилатися на вже створені об'єкти-контактів;
4)
пароль до доменного об'єкту в заявці вказувати немає потреби. Однак,
якщо він зазначений, це не є помилкою - поле ігнорується.
При надходженні заявки на реєстрацію доменного імені, заявка ставиться у
чергу, про що йде повідомлення Реєстратору. Якщо заявка на вказане доменне
ім’я вже знаходиться в черзі на обробку, то всі подальші заявки відхиляються до
прийняття рішення по існуючій заявці.
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Заявки, що знаходяться в черзі, перевіряються співробітником Реєстру на
відповідність вимогам розділу 3 Регламенту .UA. Про результати обробки
Реєстратору направляється повідомлення згідно обраних налаштувань. У
випадку відмови у повідомленні вказано, яким саме вимогам, зазначеним в
пункті 3.10, не задовольняє заявка на реєстрацію доменного імені.
Не реєструються вже зареєстровані доменні імена, а також імена, зазначені в
стоп-списку публічного домену.»
4.4. Пункт 7.3.3 Регламенту публічного домену для домену .UA застосовується у
такій редакції:
«7.3.3. Зміна інформації про доменне ім’я
Окрім змін в доменному імені, зазначених в основному Регламенті EPP, в
доменному імені другого рівня може змінюватися номер Знаку. При цьому
новий Знак має відповідати умовам п. 3.3 - 3.9 Регламенту .UA.
У випадку зміни реєстранта доменного імені, новий контактний об’єкт має
існувати в Реєстрі на момент зміни, належати Реєстратору, що супроводжує
доменне ім’я, та відповідати умовам п. 3.3 - 3.9 Регламенту .UA. Перевірка
такої відповідності здійснюється поточним Реєстратором доменного імені.
При надходженні заявки на зміну інформації про номер Знаку, заявка ставиться
у чергу, про що направляється відповідне повідомлення Реєстратору, що подав
заявку. Заявки, що знаходяться в черзі, перевіряються співробітником Реєстру
на відповідність вимогам розділу 3 Регламенту .UA. Про результати обробки
Реєстратору направляється повідомлення згідно обраних налаштувань. У
випадку відмови у повідомленні вказано, яким саме вимогам, зазначеним в
пункті 3.10, не задовольняє заявка на зміну інформації про номер Знаку
доменного імені.
Команда зміни інформації про доменне ім’я дозволяє відновити видалений
домен, поки він знаходиться в стані redemptionPeriod. Докладно ця операція
описана в пункті 7.3.5.»
4.5. Регламентом .UA для домену .UA визначено такі додаткові умови
відновлення видаленого доменного імені (доповнення до пункту 7.3.5
Регламенту публічного домену):
«При надходженні заявки на відновлення видаленого доменного імені, що
знаходиться в статусі redemptionPeriod заявка ставиться у чергу, про що
повідомляється Реєстратору. Заявки, що знаходяться в черзі, перевіряються
співробітником Реєстру на відповідність вимогам розділу 3 Регламенту .UA.
Про результати обробки Реєстратору направляється повідомлення згідно
обраних налаштувань. У випадку відмови у повідомленні вказано, яким саме
вимогам, зазначеним в пункті 3.10, не задовольняє заявка на відновлення
доменного імені.
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Надходження заявки на відновлення домену не подовжує redemptionPeriod, і у
випадку, якщо заявка була надіслана менше ніж за 14 діб до закінчення
redemptionPeriod, домен може бути видалений раніше, ніж заявка буде
оброблена.»
4.6. Регламентом .UA для домену .UA визначено такі додаткові умови
продовження терміну реєстрації доменного імені (доповнення до пункту 7.3.8
Регламенту публічного домену):
«При подовженні терміну реєстрації доменного імені, відбувається перевірка
терміну дії прав на Знак. У випадку, якщо термін дії прав на Знак закінчився,
Реєстратору надсилається email повідомлення про необхідність продовжити
термін дії прав на Знак. Незалежно від терміну дії прав на Знак термін
реєстрації доменного імені подовжується.»
4.7. Регламентом .UA для домену .UA визначено такі додаткові статуси:
pendingCreate
DNS - ні
Статус встановлюється автоматично на період розгляду запиту на реєстрацію
доменного імені.
pendingUpdate
DNS - так
Статус встановлюється автоматично на період розгляду запиту на зміну номеру
Знака в доменному об'єкті.
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