Правила реєстрації доменних імен
Реєстрація більшості доменних імен є вільною і не має суворих обмежень. Однак,
делегування домену в деяких зонах можливе лише при умові виконання певних умов.

Всі українські доменні зони
Наявність нік-хендлу
Для реєстрації домену будь-якого рівня в зоні .ua потрібно мати зареєстрований нік-хендл
(або контакт «Registrant») – об’єкт у загальнодоступній базі даних WHOIS, який ідентифікує
власника доменного імені. Нік-хендли (Registrant) можуть належати до однієї з баз даних:
UAEPP – реєстр доменних імен .ua, .com.ua, .kiev.ua, .org.ua. Реєстрація або зміна даних
об’єктів Registrant виконується Реєстратором за заявою Абонента;
DPNIC - база даних реєстру .dp.ua, використовується для реєстрації доменів в зонах .dp.ua
і .dnepropetrovsk.ua. Створення і редагування цих нік-хендлів можливе лише з боку
реєстратора;
EUNIC - використовується в доменних зонах .kh.ua (.kharkov.ua), .zp.ua (.zaporizhzhe.ua).
Зареєструвати і редагувати такий нік-хедл може лише його власник;
UANIC - потрібен для реєстрації доменів .gov.ua та .edu.ua. Додаткова інформація про
роботу з нік-хендлами опублікована на сайтах адміністраторів доменів .ua, .gov.ua та .edu.ua

Домен .ua
Торгова марка
Доменні імена другого рівня в домені .ua реєструються на підставі свідоцтва на знак для
товарів і послуг.
У разі якщо власник ТМ і власник майбутнього домену - різні особи, необхідно надати нам
копію ліцензійної угоди про передачу прав на використання товарного знаку і, в разі
потреби, копії інших документів, що підтверджують право використання даної торгової
марки.
Будь-які інші документи (експертиза знаку, авторське право на твір і т.д.) не є підставою для
реєстрації імені в зоні .ua.
Дана умова також відноситься до процедури трансферу і зміни власника доменного імені .ua.

Адміністратор реєстру та Адміністратор домену .UA не несе відповідальності за наслідки використання,
невикористання або незаконного використання доменних імен їхніми власниками, в тому числі перед третіми
особами, а також у випадку порушення реєстрантами будь-яких прав третіх осіб.

Домени .lviv.ua
Для успішної реєстрації доменного імені, на ns-серверах, що використовуються для
розміщення домену, має бути коректно налаштований файл зони.

Домен .edu.ua
Доменні імена в зоні .edu.ua делегуються освітнім закладам (ВНЗ 3-4 рівня акредитації), які
діють на території України у відповідності до існуючого законодавства.
Вимоги до реєстрації домену .edu.ua вказані на сайті адміністрації зони - http://nic.edu.ua/.

Домен .gov.ua
Домен .gov.ua призначений для державних закладів, що діють на території України. Перелік
документів і даних, необхідних для реєстрації домену .gov.ua, опублікований на сайті
http://www.gov.ua/.

Домени загального користування (gTLD) та домени інших країн
В деяких популярних доменах загального користування існують суворі обмеження на
реєстрацію доменних імен. Найчастіше зустрічаються вимоги про наявність представництва
на території країни (наприклад, національна зона Італії - .it) або наявність певних документів
та ідентифікаторів (домен .aero).
Для перевірки можливості реєстрації рідкісних доменних імен можна надіслати запит за
адресою registry@vegatele.com із зазначенням бажаного доменного імені і номера договору
(для існуючих клієнтів).

Продовження терміну дії доменних імен
Для подовження доменного імені необхідно обрати відповідний розділ в «Особистому
кабінеті», при цьому з рахунку буде знята абонплата, відповідна до офіційного тарифу у
вибраній зоні.
Доменні імена продовжуються власником на новий період самостійно. Про необхідність
продовження терміну дії домену ми повідомляємо заздалегідь за 30, 14 і 5 днів до дати
блокування по email та SMS. У випадку, якщо домен не був продовжений вчасно, він змінює
свій статус на HOLD (при цьому доменне ім'я і супутні йому сервіси будуть непрацездатні).
Продовжити домен можливо протягом 30 днів з моменту блокування; по закінченню цього
терміну домен видаляється з реєстру і стає доступним для реєстрації всім бажаючим.
В деяких доменниї зонах для продовження домену надається додатковий період (т.н.
Redemption period). Відновлення домену в даному статусі оплачується додатково згідно до
правил обраної зони.
Важливо! Vega не несе відповідальності за видалення доменного імені внаслідок
несвоєчасного продовження його терміну дії.

Трансфер доменного імені
Трансфер до нас

Для переводу будь-якого домену на обслуговування в Vega, власник імені повинен виконати
декілька основних дій:
1. Повідомити поточного реєстратора про бажання перевести домен до нас на
обслуговування.
2. Переконатися, що в полі admin-c (registrant або owner) вказані коректні дані і вони
співпадають з даними, вказаними в договорі з ТГ Vega. Якщо інформація
відрізняється, необхідно виконати зміну admin-c відповідно до процедур поточного
реєстратора.
Доменні імена з admin-c, дані якого відрізняються від облікових даних абонента Vega, не
можуть бути прийняті на обслуговування.
Крім того, при трансфері доменів в деяких зонах слід пам'ятати про наступне::





Для переводу домену .ua необхідно надати копію Торгової марки (і, в разі
необхідності, інші документи, див. розділ «Реєстрація доменів»).
Для переводу регіональних доменів .dp.ua, .kh.ua, .zp.ua, (та їхніх синонімів), а також
міжнародних gTLD доменів, необхідно надати нам код трансферу (auth-code) і
надіслати поточному реєстратору запит на розблокування функції трансферу для
домена.
Важливо! Підчас трансферу доменного імені .dp.ua, доменів UAEPP і всіх gTLD
доменів, термін їх дії автоматично продовжується на один рік, тому для успішного
трансферу цих доменів на балансі абонента повинна бути сума, достатня для оплати
послуги подовження домену на один рік.

Трансфер до іншого реєстратора
Для переводу домену на обслуговування до іншого реєстратора необхідно передати в Центр
обслуговування абонентів відповідну заяву.
В заяві обов'язково повинно бути вказано:





Номер договору.
Назва доменного імені.
Назва майбутнього реєстратора.
Ідентифікатор нового реєстратора в реєстрі, який обслуговує вказане доменне ім'я.

При відсутності будь-якого з перелічених пунктів, трансфер домену не може бути
виконаний.

Переоформлення доменних імен
У випадку зміни назви компанії передачі прав зміни номеру свідоцтва торгової марки
необхідно також переоформити доменне ім'я.
Зміна admin-c (Registrant)
Для зміни адміністративного контакту в доменному імені необхідно передати у відділ
обслуговування заяву з печаткою і підписом відповідальної особи. В заяві повинні бути
вказані такі дані:



Власник домену (повне найменування компанії або П.І.Б. фізичної особи.
Номер договору.




Назва домену.
Старий і новий адміністративні контакти.

Зміна номеру ліцензії в домені .ua
Якщо виникла необхідність передати права на доменне ім'я .ua іншій особі або компанії, для
цього необхідно передати до відділу обслуговування копію рішення Державного
департаменту інтелектуальної власності про передання прав власності на Знак, що
охороняється свідоцтвом України, та/або виписка з Державного реєстру свідоцтв України на
Знак. Крім того, повинна бути надана копія дублікату свідоцтва України, виданого на ім'я
нового власника Знака.
Інструкція щодо процедури переоформлення доменних імен в зоні .UA опублікована на
сайті адміністратора зони .ua, ООО «Хостмастер»

