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1.
1.1.

Загальні положення

Цей документ (далі Регламент nikolaev.ua та mk.ua) визначає особливості реєстрації

приватних доменних імен третього рівня в доменах nikolaev.ua та mk.ua.
1.2.

Резервування доменних імен, про яке йдеться нижче, гарантовано відбувається на період

дії поточної версії 1.0 Регламенту nikolaev.ua та mk.ua.
1.3.

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.
1.4.

У разі виникнення суперечностей між Регламентом публічного домену та Регламентом

nikolaev.ua та mk.ua у взаємовідносинах, що стосуються приватних доменних імен третього рівня в
доменах nikolaev.ua та mk.ua переважну силу мають та застосовуються положення цього Регламенту
nikolaev.ua та mk.ua.
2.
2.1.

Терміни та визначення

Дзеркальний домен – домени nikolaev.ua та mk.ua по відношенню один до одного. (Тобто

для домену nikolaev.ua домен mk.ua є дзеркальними, для домену mk.ua домен nikolaev.ua є
дзеркальним.)
2.2.

Дзеркальне доменне ім'я – ім'я третього рівня, що збігається за написанням в доменах

nikolaev.ua та mk.ua. (Тобто для доменного імені example.nikolaev.ua домен example.mk.ua є
дзеркальним, для домену example.mk.ua домен example.nikolaev.ua є дзеркальним.)
3.

Реєстрація приватних дзеркальних доменних імен третього рівня
в доменах nikolaev.ua та mk.ua

3.1.

Доменні імена, не зареєстровані в жодному дзеркальному домені, доступні для реєстрації

згідно з Регламентом публічного домену другого рівня та Регламентом nikolaev.ua та mk.ua.
3.2.

Для зареєстрованого Реєстрантом нового доменного імені у одному з доменів nikolaev.ua

та mk.ua, резервується це ж доменне ім’я в дзеркальному домені.
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3.3.

Реєстрація зарезервованих доменних імен в дзеркальних доменах провадиться тільки

тому ж самому Реєстранту, який зареєстрував доменне ім'я в дзеркальних доменах, та виключно через
Реєстратора, який на момент реєстрації супроводжує зареєстроване доменне ім'я.
3.4.

При надходженні заявки на реєстрацію зарезервованого доменного імені в дзеркальних

доменах Реєстраційна система Реєстру перевіряє:
3.4.1.

чи збігаються дані про Реєстратора;

3.4.2.

чи збігаються основні дані в контакті Реєстранта (name, organization, e-mail) в існуючому

дзеркальному доменному імені, та в доменному імені, на реєстрацію якого надійшла заявка.
3.5.

Зарезервоване доменне ім'я в дзеркальних доменах реєструється, якщо збігаються дані,

які перевіряються згідно п. 3.4.1 та п. 3.4.2.
3.6.

Зарезервоване доменне ім'я в дзеркальних доменах не реєструється, якщо не збігаються

дані, які перевіряються згідно п. 3.4.1 та п. 3.4.2. В цьому випадку, у відповідь на заяву надсилається
повідомлення про помилку, у додатку до якої буде вказано, який з параметрів не відповідає виконаним
перевіркам.
4.

Видалення приватних дзеркальних доменних імен третього рівня в доменах
nikolaev.ua та mk.ua

4.1.

Видалення дзеркального доменного імені в дзеркальному домені (або в обох)

відбувається згідно з Регламентом публічного домену.
4.2.

Видалене дзеркальне доменне ім'я залишається зарезервованим за Реєстрантом, якщо

Реєстрант видаляє дзеркальне доменне ім'я в одному з дзеркальних доменів та залишає таке ім'я в
іншому домені.
4.3.

Видалене дзеркальне доменне ім'я остаточно видаляється (після закінчення періоду

pendingDelete), якщо Реєстрант видаляє дзеркальне доменне ім'я в одному з дзеркальних доменів, а
інше дзеркальне доменне ім’я є зарезервованим в іншому дзеркальному домені. Резервування іншого
дзеркального доменного імені припиняється і стає доступним для реєстрації згідно з Регламентом
публічного домену другого рівня та Регламентом nikolaev.ua та mk.ua.
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5.

Трансфер приватних дзеркальних доменних імен третього рівня в доменах
nikolaev.ua та mk.ua

5.1.

Після реєстрації дзеркального доменного імені в дзеркальному домені Реєстрант може

перевести доменне ім'я до іншого Реєстратора.
5.2.

Зареєстроване дзеркальне доменне ім'я може бути переведено до нового Реєстратора

тільки разом з іншим зареєстрованим дзеркальним доменним іменем Реєстранта.
5.3.

Поточний Реєстратор домену протягом 5 днів може погодитися зі зміною Реєстратора,

заборонити зміну Реєстратора або не вживати ніяких дій відносно зазначеного доменного імені. У разі,
якщо протягом 5 днів поточним Реєстратором не вжито ніяких дій відносно поданого на трансфер
доменного імені, доменне ім’я переводиться до нового Реєстратора разом з дзеркальним доменним
іменем (зареєстрованим чи зарезервованим).
5.4.

Заявка на зміну Реєстратора доменного імені не приймається, якщо для доменного імені

в одному з дзеркальних доменів встановлено статус, який забороняє передачу доменного імені від
одного Реєстратора до іншого. У випадку, коли для доменного імені в одному з дзеркальних доменів
встановлені статуси redemptionPeriod чи pendingDelete, заявка на зміну Реєстратора приймається тільки
після завершення обох періодів.
6.

Відновлення видалених приватних дзеркальних доменних імен третього рівня в
доменах nikolaev.ua та mk.ua

6.1.

Відновити дзеркальне доменне ім'я в дзеркальних доменах може тільки той Реєстратор,

який видалив це доменне ім'я.
6.2.

Відновленню підлягає дзеркальне доменне ім'я, яке було видалено в дзеркальних

доменах. Інше дзеркальне доменне ім’я залишається зарезервованим.

7.

Перевірка доступності приватних дзеркальних доменних імен третього рівня в
доменах nikolaev.ua та mk.ua

7.1.

Реєстратор дзеркального доменного імені при запиті щодо зарезервованого доменного

імені отримує відповідь, що домен доступний для реєстрації.
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7.2.

Інші реєстратори при запиті щодо зарезервованого дзеркального доменного імені

отримують відповідь, що домен не доступний для реєстрації, із зазначенням причини, що доменне ім'я
зарезервовано за реєстрантом дзеркального доменного імені.
8.
8.1.

Повідомлення системи WHOIS про зарезервовані дзеркальні доменні імена
Дзеркальні доменні імена в дзеркальних доменах, зарезервовані за Реєстрантом

відповідного доменного імені, не існують в Реєстраційній системі Реєстра як об'єкти.
8.2.

При запиті про зарезервоване дзеркальне доменне ім'я повідомлення системи буде:

No entries found for example.mk.ua
В коментарях до наведеної відповіді Реєстраційної системи Реєстра буде зазначено, що
дзеркальне доменне ім'я зарезервовано за Реєстрантом доменного імені example.nikolaev.ua:
Domain name reserved for registrant example.nikolaev.ua
Доменне ім'я зарезервоване для реєстранта домену example.nikolaev.ua
9.
9.1.

Порядок внесення змін до Регламенту nikolaev.ua та mk.ua

У разі необхідності ТОВ «УПМІЦ» може вносити відповідні зміни до Регламенту

nikolaev.ua та mk.ua.
9.2.

Зміни до Регламенту nikolaev.ua та mk.ua публікуються на сайті ТОВ «УПМІЦ» для

ознайомлення одночасно з відповідним повідомленням Адміністратору публічного домену та
Реєстраторам.
9.3.

Зміни до Регламенту nikolaev.ua та mk.ua можуть вноситися за 30 днів до введення змін

в дію. Про зміни повинні бути повідомлені всі Реєстратори і Адміністратор.
9.4.

У разі нагальної необхідності, внесення змін до Регламенту nikolaev.ua та mk.ua може

здійснюватися одночасно з їх публікацією на сайті

ТОВ «УПМІЦ». Під поняттям нагальної

необхідності розуміються умови, за яких подальше надання послуг ТОВ «УПМІЦ» неможливе без
внесення відповідних змін.
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