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 1. Загальні положення

Цей документ (далі Регламент kyiv.ua) визначає особливості реєстрації 
приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua . 

Поточна версія 1.0 Регламенту kyiv.ua вводиться терміном на 3 роки. Якщо за 
90 днів до  спливу зазначеного строку ані Адміністратор домену kyiv.ua, ані 
жоден з Реєстраторів не внесе пропозицій щодо зміни поточної версії 1.0 
Регламенту kyiv.ua, дія поточної версії буде продовжена на наступні 3 роки. У 
разі якщо або Адміністратор домену kyiv.ua, або хоча б один з Реєстраторів у 
вказані строки внесе пропозиції щодо зміни поточної версії 1.0 Регламенту 
kyiv.ua, протягом останніх 3 місяців строку дії цієї версії буде проведено 
обговорення за участю всіх зацікавлених сторін щодо продовження дії поточної 
версії або прийняття нової версії Регламенту kyiv.ua. 
Таким чином, резервування доменних імен, про яке йдеться нижче, гарантовано 
відбувається на період дії поточної версії 1.0 Регламенту kyiv.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 kyiv.ua у взаємовідносинах, що стосуються приватних доменних 
імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua переважну силу мають та 
застосовуються положення цього Регламенту kyiv.ua.

 2. Терміни та визначення

Дзеркальний домен – домени kiev.ua і kyiv.ua по відношенню один до одного. 
(Тобто для домену kyiv.ua домен kiev.ua є дзеркальним і навпаки.)

Дзеркальне доменне ім'я – ім'я третього рівня, що збігається за написанням в 
доменах kiev.ua та kyiv.ua. (Тобто для доменного імені example.kiev.ua 
дзеркальним доменним іменем є example.kyiv.ua і навпаки).
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 3. Реєстрація приватних дзеркальних доменних імен  третього рівня в 
доменах kyiv.ua та kiev.ua

 3.1. З моменту відкриття домену kyiv.ua для реєстрації приватних доменних 
імен третього рівня усі дзеркальні доменні імена в домені kyiv.ua 
резервуються за Реєстрантами відповідних доменних імен в домені kiev.ua .

 3.2. Доменні імена, не зареєстровані в жодному дзеркальному домені, доступні 
для реєстрації згідно з Регламентом публічного домену другого рівня та 
Регламентом kyiv.ua.

 3.3. Якщо  Реєстрант зареєстрував нове доменне ім'я третього рівня у домені 
kyiv.ua або kiev.ua, то  дзеркальне доменне ім'я резервується за тим же 
самим Реєстрантом.

 3.4. Зареєструвати зарезервоване за ним в порядку, що передбачений пунктами 
3.1 та 3.3, доменне ім'я Реєстрант може виключно через Реєстратора, який 
на момент реєстрації супроводжує зареєстроване дзеркальне доменне ім'я.

 3.5. При надходженні заявки на реєстрацію нового доменного імені третього 
рівня в домені kyiv.ua або kiev.ua реєстраційна система перевіряє наявність 
відповідного дзеркального доменного імені. Якщо дзеркальне доменне ім'я 
існує, то реєстраційна система перевіряє, чи збігаються дані про 
Реєстратора, а також основні дані в контакті Реєстранта (name, organization, 
e-mail) в існуючому дзеркальному доменному імені, та в доменному імені, 
на реєстрацію якого надійшла заявка. Якщо дані збігаються, то доменне 
ім'я реєструється.

 3.6. Реєстратор дзеркального доменного імені при запиті щодо зарезервованого 
доменного імені командою domain:check отримує відповідь, що домен 
доступний для реєстрації. Інші реєстратори при запиті щодо такого 
доменного імені отримують відповідь, що домен не доступний для 
реєстрації, із зазначенням причини, що доменне ім'я зарезервовано за 
реєстрантом дзеркального доменного імені.

 3.7. У випадку, якщо заявка на реєстрацію нового доменного імені третього 
рівня на дзеркальне доменне ім'я надійшла від іншого Реєстратора, або не 
збігаються дані Реєстранта, то у відповідь на заявку надсилається 
повідомлення про помилку, у додатку до якої буде вказано, який з 
параметрів не відповідає виконаним перевіркам.

 3.8. Після реєстрації зарезервованого дзеркального доменного імені Реєстрант 
може перевести доменне ім'я до іншого Реєстратора, чи передати доменне 
ім'я іншому Реєстранту, згідно з Регламентом публічного домену.

 3.9. Видалення доменного імені в одному з дзеркальних доменів (або в обох) 
відбувається згідно з Регламентом публічного домену.

 3.10. Якщо Реєстрант видаляє доменне ім'я в одному з дзеркальних доменів та 
залишає таке ім'я в другому домені, то видалене доменне ім'я залишається 
зарезервованим за Реєстрантом

 3.11. Якщо доменне ім’я було зареєстроване тільки в одному з дзеркальних 
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доменів, то після його остаточного видалення (після закінчення періоду 
pendingDelete) резервація другого доменного імені припиняється, і кожне з 
цих доменних імен стає доступним для реєстрації згідно з Регламентом 
публічного домену другого рівня та Регламентом kyiv.ua.

 4. Повідомлення системи WHOIS про зарезервовані доменні імена.

Доменні імена в дзеркальних доменах, зарезервовані за Реєстрантами 
відповідних імен у дзеркальному домені, не існують в системі як об'єкти. Проте 
зареєструвати їх може тільки Реєстрант дзеркального доменного імені. З 
урахуванням вищенаведеного, при запиті про зарезервоване доменне ім'я 
повідомлення системи буде стандартне:

No entries found for example.kyiv.ua

Проте в коментарях до наведеної відповіді системи буде зазначено, що доменне 
ім'я зарезервовано за Реєстрантом доменного імені example.kiev.ua:

Domain name reserved for registrant example.kiev.ua
Доменне ім'я зарезервоване для реєстранта домену example.kiev.ua
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