
Роз’яснення Реєстраторам щодо пріоритетної реєстрації доменів .УКР 
 

04 листопада 2013р. в 00:00:01 за київським часом Оператор реєстру ТОВ 

“Технічний Центр Інтернет” (ТЦІ) розпочне прийом заявок на реєстрацію 

доменних імен в домені .УКР. 

 

Відповідно до положень підпункту 5.7.10 «Правил реєстрації і 

користування доменними іменами в домені .УКР» (далі - Правила), реєстрація 

доменів буде відбуватися на підставі торгівельних марок (знаків для товарів і 

послуг) у тому числі добре відомих, які отримали реєстрацію на території 

України як по національній процедурі, так і по міжнародним процедурам згідно 

до законодавства України. 

 

Згідно з Додатком №1 до інструкції по роботі з ЕРР, під час дії періоду 

пріоритетної реєстрації - реєстратори, в межах заявки на реєстрацію, мають 

надавати у реєстр окрім відомостей про номер зареєстрованого Знака для 

Товарів та Послуг (ТМ) також скан-копії свідоцтва про реєстрацію відповідного 

знака. 

 

Відповідно до пропозицій, що надійшли від кандидатів у реєстратори: 

1. допускається подача заявки на реєстрацію домену .УКР на підставі ТМ, 

що зареєстровано за законодавством України, без обов’язкового 

завантаження скан-копій відповідних документів. Однак, у заявці, 

оформленою в EPP (відповідно елементи <sunrise:reference> і 

<sunrise:license>), слід вказати адресу директорії на сервері ТЦІ, у яку 

можуть бути завантажені, на додатковий запит, відповідні документи, а 

також номер свідоцтва про реєстрацію ТМ. 

2. якщо реєстрація здійснюється на підставі ТМ, що зареєстровано по 

міжнародній процедурі - скан-копію такого свідоцтва завантажувати 

необхідно для успішного розгляду заявки. Завантаження документів 

повинно бути завершено до моменту подачі ЕРР заявки на реєстрацію 

домену.  

 

Під час обробки заявки від Реєстранта, Реєстратор повинен докласти 

розумні зусилля для перевірки повноважень або звірки даних особи, що подає 

замовлення на реєстрацію з особою - володільцем відповідної ТМ, яка повинна 

виконати умови підпункту 3.2.6 Правил. 

У разі виникнення суперечок або виявлення факту неправомірної 

реєстрації - такі випадки буде розглядати комісія з вирішення доменних спорів. 

У разі віявлення зловживань або порушень реєстрація такого домену може бути 

скасована. 

http://uanic.net/docs/documents-ukr/Rules%20of%20UKR_v4.0.pdf
http://uanic.net/docs/documents-ukr/Rules%20of%20UKR_v4.0.pdf

