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1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила домену CRIMEA.UA (надалі – Правила) розроблені відповідно до п.1.2 

чинних Правил домену .UA. 

1.2. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил, використано в значенні та тлу-

маченні, наведеному в чинних Правилах домену .UA, якщо інше не зазначене окремо. 

1.3. Домен CRIMEA.UA є публічним доменом другого рівня – складовою частиною до-

мену .UA. 

1.4. Делегування доменних імен у домені CRIMEA.UA відбувається відповідно до роз-

ділу 2 чинних Правил домену .UA. 

1.5. Особливості адміністрування домену CRIMEA.UA встановлено розділом 2 цих 

Правил. 

1.6. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені 

CRIMEA.UA зберігається в реєстраційній базі даних домену .UA, в форматі та за пра-

вилами, встановленими розділом 4 чинних Правил домену .UA. 

1.7. Наслідки виникнення доменного спору в домені  CRIMEA.UA передбачені розді-

лом 5 чинних Правил домену .UA. 

2. Особливості адміністрування домену CRIMEA.UA 

2.1. Домен CRIMEA.UA делеговано в інтересах спільноти користувачів Інтернет, які 

здійснюють ділову, громадську, господарську, культурну, просвітницьку, інформацій-

ну або адміністративну  діяльність, та/або іншу діяльність, не заборонену чинним зако-

нодавством України, та мають інші права та законні інтереси в межах території, визна-

ченої адміністративним кордоном Автономної Республіки Крим, яка входить до складу 

України. 

2.2. Делегування доменних імен в домені CRIMEA.UA є платним. 

2.3. Делегування доменних імен за заявками Реєстратора здійснюється Адміністрато-

ром лише за умови наявності чинного Договора на обслуговання Реєстратора  та попе-

редньої оплати відповідних послуг Адміністратора. 

2.4. Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені CRIMEA.UA ста-

новить не більше 5 (п`яти) робочих днів. Адміністратор домену CRIMEA.UA у вказа-

ний термін зобов`язаний, згідно п.2.10.6 чинних Правил домену .UA, сповістити елект-

ронним(и) листом(ами) адміністративну та технічних контактних осіб відповідного ре-

єстратора про хід та результат обробки заявки. 

2.5. Заявки на делегування доменних імен в домені CRIMEA.UA обробляються в по-

рядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної бази даних домену CRIMEA.UA. 

Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені CRIMEA.UA 

не встановлюється. 
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2.6. Адміністратор домену CRIMEA.UA на власний розсуд приймає рішення про ви-

знання заявки на делегування доменного імені в домені CRIMEA.UA такою, яка відпо-

відає вимогам пп.1.4 та 2.1 цих Правил та вимогам чинних Правил домену .UA, та про 

делегування доменного імені згідно заявки, або рішення про відмову в делегуванні та-

кого доменного імені. 

3. Перелік посилань 

 

3.1. STD1 (RFC#2800) Internet Official Protocol Standards 

3.2. STD0013 (RFC#1034) DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES 

3.3. RFC#1035 DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION 

3.4. RFC#1123 Requirements for Internet Hosts -- Application and Support 

3.5. RFC#1591 Domain Name System Structure and Delegation 

3.6. RFC#2832  NSI Registry Registrar Protocol (RRP) Version 1.1.0  

3.7. RFC#1886  DNS Extensions to support IP version 6  

3.8. ICP-1: Internet Domain Name System Structure and Delegation  

3.9. UDRP  ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy 

3.10. USDoC98  Management of Internet Names and Addresses 

3.11. RFC#1032 DOMAIN ADMINISTRATORS GUIDE 

3.12. CENTR  Best Practice Guidelines for ccTLD Managers 

3.13. WIPO ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property 

Disputes 

3.14. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (дата 

набуття чинності для України 5.12.91 р.) 

3.15. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в 

Мадриді 28 червня 1989 р. (дата приєднання України 01.06.2000 р.) 

3.16. Закон України "Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про 

міжнародну реєстрацію знаків" від 1 червня 2000 року 

3.17. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня 1993 

року, №3689-XII 

3.18. Конвенція з охорони промислової власності (Паризька конвенція) 

3.19. Правила домену .UA 

3.20. “Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій” – К.: Громадська організація “Інтерньюз-Україна”, Міжна-

родний фонд “Відродження”, 2002. – 219 с. 

 


