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1. Загальні положення 

 

1.1. Цей документ визначає особливості супроводу приватного доменного імені третього 

рівня у випадку, коли воно не обслуговується реєстратором. 

1.2. 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. 

1.3. У разі виникнення суперечностей між Регламентом публічного домену та Регламентом 

супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується реєстратором, у взаємовідносинах, 

що стосуються приватних доменних імен третього рівня переважну силу мають та застосовуються 

положення цього Регламенту особливості супроводу доменного імені у випадку, коли воно не 

обслуговується реєстратором. 

 

2. Терміни та визначення 

 

2.1. Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про 

доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів, та надає 

інтерфейс для роботи Реєстраторів згідно з прийнятим Регламентом. 

2.2. Реєстратор - особа, що надає Реєстранту послуги з реєстрації та супроводу доменного 

імені.  

2.3. Реєстрант - особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного 

доменного імені.  

2.4. Псевдореєстратор — певний функціонал при Реєстрі, що забезпечує обслуговування 

доменів, у яких тимчасово відсутній Реєстратор. Має обмежені функції порівняно з Реєстратором. 

2.5. WHOIS - сервіс, що забезпечує публічний доступ до інформації стосовно реєстраційних 

даних домену, зокрема Реєстранта та Реєстратора доменного імені. 

 

3. Трансфер приватних доменних імен третього рівня 

 

3.1. Приватне доменне ім’я третього рівня (надалі – доменне ім’я) має бути переведене на 

обслуговування до іншого Реєстратора у випадку, коли договір про надання послуг між поточним 
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Реєстратором доменного імені та Реєстром знаходіться у процесі розірвання. При цьому Реєстратор 

зобов'язаний сприяти переведенню доменних імен на обслуговування до інших реєстраторів. 

3.2.  Доменні імена, які на момент завершення дії договору про надання послуг між 

Реєстратором таких доменних імен та Реєстром, не були переведені на обслуговування до інших 

Реєстраторів, та з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, приймаються Реєстром на 

тимчасове зберігання. В такому випадку Реєстр виконує функцію Псевдореєстратора для таких 

доменних імен. 

3.3. Термін перебування доменного імені в Реєстрі не може перевищувати терміну дії прав 

розпоряджатися доменним ім'ям, встановленого для такого доменного імені. 

3.4. Інформація про доменне ім’я, переведене до Псевдореєстратора, залишається незмінною 

весь термін перебування доменного імені в Реєстрі. 

3.5. Для переведення доменного ім’я, яке перебуває на обслуговуванні у Псевдореєстратора, 

від Псевдореєстратора до Реєстратора, Реєстранту необхідно виконати наступні дії: 

3.5.1. Обрати Реєстратора із переліку, що опублікований за посиланням 

http://sunic.ua/uk_UA/page/registrators-list-1. 

3.5.2. Звернутися до обраного Реєстратора з проханням перевести доменне ім’я на 

обслуговування до цього Реєстратора. 

 

4. Зміна інформації про приватні доменні імена 

 

4.1. Внесення будь-яких змін в інформацію про доменне ім’я, яке перебуває на 

обслуговуванні у Псевдореєстратора,  неможливо. 

4.2. Для внесення будь-яких змін в інформацію про доменне ім’я, яке перебуває на 

обслуговуванні у Псевдореєстратора, Реєстранту необхідно виконати дії згідно п.3.5 цього Регламенту. 

 

5. Видалення приватних доменних імен  

 

5.1. Видалення доменного імені,  яке перебуває на обслуговуванні у Псевдореєстратора, 

відбувається автоматично після спливу терміну дії прав розпоряджатися доменним ім'ям, згідно з 

Регламентом публічного домену. 

5.2. Дострокове видалення доменного імені, яке перебуває на обслуговуванні у 

Псевдореєстратора, можливе лише після виконання Реєстрантом дій  згідно п.3.5 цього Регламенту. 
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6. Перевірка актуальності даних контактів приватних доменних імен  

 

6.1. Реєстрант, адміністративний та технічний контакти доменного імені можуть перевірити 

актуальність своїх даних, які зберігаються в Реєстрі, за посиланням https://epp.sunic.ua/epp/registrant 

6.2. Реквізити, які необхідні для доступу до інформації, можна отримати на електронну 

адресу, яка вказана як контактна для доменного імені, надіславши запит за адресою support@sunic.ua. 

 

7. Повідомлення системи WHOIS про приватні доменні імена 

 

7.1. Контактні дані Реєстранта приватного доменного імені, яке перебуває на обслуговуванні 

у Псевдореєстратора,  - суб’єкта персональних даних, адміністративного та технічного контактів такого 

приватного доменного імені, у разі якщо вони вказуються Реєстрантом, недоступні для публікації в 

сервісі WHOIS незалежно від того, чи були вони відкриті до моменту переведення на обслуговування 

до Псевдореєстратора. 

7.2. Відкриття контактних даних Реєстранта приватного доменного імені, яке перебуває на 

обслуговуванні у Псевдореєстратора,  - суб’єкта персональних даних, адміністративного та технічного 

контактів такого приватного доменного імені, у разі якщо вони вказуються Реєстрантом, можливе лише 

після виконання Реєстрантом дій  згідно п.3.5 цього Регламенту. 

7.3. Термін дії прав розпоряджатися доменним ім'ям, встановлений для такого доменного 

імені, зазначається в полі expires доменного об'єкта за посиланням http://sunic.ua/uk_UA/page/whois-

queue 

7.4. При запиті про доменне ім’я, яке перебуває на обслуговуванні у Псевдореєстратора,  

повідомлення системи в полі organization та organization-loc, відповідно, буде: 

«No registrar. Must be transferred to a registrar» 

 «Немає реєстратора. Необхідно перевести домен до реєстратора».  

 

8. Порядок внесення змін до Регламенту  

 

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

 

8.2. Зміни до Регламенту супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується 

реєстратором, публікуються на сайті ТОВ «УПМІЦ» для ознайомлення одночасно з відповідним 

повідомленням Адміністраторам публічних доменів та Реєстраторам. 
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8.3. Зміни до Регламенту супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується 

реєстратором, можуть вноситися за 30 днів до введення змін в дію. Про зміни повинні бути повідомлені 

всі Реєстратори і Адміністратори. 

8.4. У разі нагальної необхідності, внесення змін до Регламенту супроводу доменного імені 

у випадку, коли воно не обслуговується реєстратором, 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. 

 


