ДОДАТОК №4
до Публічної оферти
про надання телекомунікаційних послуг
Регламент обслуговування доменів
Доменне ім’я реєструється на строк 1 (один) календарній рік. В цей період Реєстрант
отримую право розпоряджатися доменним ім'ям на свій розсуд, в рамках Регламенту
відповідного Реєстру, Договору з Реєстратором, Законодавства України.
Протягом терміну реєстрації, Реєстрант має право продовжити термін реєстрації доменного
імені на наступний період, запросивши відповідну послугу у свого Реєстратора.
Після закінчення періоду реєстрації, якщо Реєстрант не виявив бажання продовжити термін
реєстрації, домен разделегірується і Реєстрант втрачає своє право на управління доменним
ім'ям.
Після разделегіруваня доменного імені, реєстрантам може бути надано право пріоритетного
продовження доменного імені. Часовий період, протягом якого реєстранту надається таке
право, визначається Реєстратором.
Реєстратор надає клієнту право, протягом 20 (двадцяти) календарних днів, з моменту
закінчення терміну реєстрації, продовжити реєстрацію доменного імені. Це означає, що у
Реєстранта є ще 20 днів після закінчення терміну реєстрації для того, що б продовжити домен
і продовжити його використання.
Реєстратор має право на свій розсуд змінювати термін пріоритетного продовження реєстрації
доменного імені після закінчення терміну реєстрації.
Якщо і протягом додаткового терміну Реєстрант не виявив бажання продовжити реєстрацію
доменного імені, Реєстратор має право видалити домен або ж розпорядитися таким
доменним ім'ям на свій розсуд.
У разі, якщо доменне ім'я було видалено, Реєстрант має право виконати операцію
відновлення доменного імені (тільки в разі, якщо така послуга підтримується відповідним
Реєстром і Реєстратор надає таку послугу).
Трансфер доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору
Трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюється тільки в
межах терміну дії реєстрації доменного імені.
У заяві на трансфер доменних імен в українських доменних зонах потрібно вказати
Нік-хендл (nic-handle), універсальний ідентифікатор, який містить контактну інформацію про
певну людину або організації. База даних при видачі інформації про контактних осіб доменів
вказує їх нік-хендла. При реєстрації доменних імен в українських доменних зонах Нік-хендл
вказується в полях admin-c і tech-c і відображається в базі WHOIS.
Існує три бази даних нік-хендлов, які можна використовувати при реєстрації доменних імен в
українських зонах.

Умови можуть бути змінені чи доповнені ТОВ "МАКСНЕТ" в односторонньому
порядку, попередивши усі зацікавлені сторони, шляхом публікації інформації на сайті
компанії http://prohost.maxnet.ua

