
Ініціатива з
дерусифікації
українського домену UA

Олег Рівтін, Cityhost.ua



Проблема
Спочатку були запущені зони з неправильною
транслітерацією - kiev.ua, chernigov.ua, kharkov.ua
та ін. Пізніше були запущені дзеркальні зони з
правильною транслітерацією - kyiv.ua, chernigiv.ua,
kharkiv.ua та ін., але кількість імен в них значно
нижча за русифіковані аналоги



Ситуація на зараз



Загальна кількість доменів kyiv.ua у порівнянні з
kiev.ua помісячно за останній рік – 10.2021-10.2022
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Статистика приросту доменів kyiv.ua помісячно 
за останній рік – 10.2021-10.2022  
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Порівняльний графік приросту доменів kyiv.ua та
kiev.ua помісячно за останній рік – 10.2021-10.2022  

10.2021

11.2021

12.2021

1.2022

2.2022

3.2022

4.2022

5.2022

6.2022

7.2022

8.2022

9.2022

10.2022

500 

400 

300 

200 

100 

0 

-100 

-200 

-300 

kyiv.ua

kiev.ua



Запустили ініціативу з дерусифікації домену UA
28.06.2022 року



Дякую тим, хто підтримав, особливо HOSTiQ



PR-кампанія
Понад 50 згадувань у ЗМІ, в т. ч. ain.ua, the-village, 
hi-tech, mc.today, згадка від мовного омбудсмена, 
інтерв'ю на Українському Радіо, пости в 
соціальних мережах та Telegram-каналах 

Припинили реєстрацію
зросійщених доменів
Від 28.06.2022 року в Cityhost не можна
зареєструвати домен в русифікованій зоні.
Продовжити - можна

Знижки на українізовані домени
Правильні домени по 99 грн/рік 

Що ми зробили в
Cityhost

Звернулись до клієнтів
Публікації в соціальних мережах, на сайті,
сповіщення в панелі про можливість реєстрації 



Реалізація



Час українізувати домен UA



Робота зі своїми клієнтами

Інформування клієнтів, впровадження знижок та
акційних пропозицій задля підвищення інтересу
клієнтів до зон з правильною транслітерацією

Промо-кампанії з популяризації
правильних зон
Банери на сайтах, PR та маркетингові
активності: публікації в ЗМІ, інша реклама

Пропозиції

А

Прибрати можливість реєстрації
Припинити реєстрацію імен в зросійщених зонах

Лендінг для перевірки

Створити сайт, де користувач може перевірити 
домен, та якщо він русифікований, зручно 
перейти на сайт відповідного реєстратора для 
оформлення



2 Напрацювання

Створення спільної концепції, розробка
меседжів, промо-матеріалів, технічні моменти

3 Реалізація
Проведення PR та маркетингових активностей,
запуск акцій на реєстрацію доменів

1 Робоча група
Створення робочої групи зі складу
представників компаній-реєстраторів та
адміністраторів зон

Реалізація

А

4 Супровід
Публікація звітів, додаткових промо-матеріалів



Дерусифікуймо
українські домени разом,

Слава Україні!



Олег Рівтін, Cityhost.ua

Дякую колегам за увагу та
організаторам за можливість

донести свої ідеї


