
ТОВ  «Центр інтернет-імен України»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 702-15-76

ДОГОВІР на реєстрацію доменного імені (ІМЕН) № ______________

м. Харків                                                                                                       «____» ______ 2012

Громадянин _____________________________, іменований(а) надалі "Абонент", з одного 
боку, і ТОВ «Центр інтернет-імен України», в особі директора Лободи Олександра 
Юрійовича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Виконавець", з другого боку, 
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору:

Абонент доручає, а Виконавець надає послуги з реєстрації доменних імен.

2. Права і обов'язки Виконавця:

2.1. Виконавець протягом 3 робочих днів з моменту надходження коштів за оплату послуг 
за цим Договором ініціює реєстрацію доменного імені (імен) у відповідності зі списком, 
наведеним у Додатку № 1 цього Договору.

2.2. Виконавець забезпечує підтримку доменного імені (імен) протягом оплаченого 
періоду - Абоненту надається веб-інтерфейс (на сайті Виконавця) дозволяє управляти 
доменним ім'ям (іменами), налаштовувати DNS і подовжувати період реєстрації 
доменного імені (імен).

2.3. Виконавець зобов'язаний підтримувати активний стан (uptime) своїх серверів на рівні 
не менше 99% від всього фонду часу впродовж року, що становить не більше 3,5 (три з 
половиною) дня простою за рік.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Абонент розміщує на 
web-вузлі, доменне ім'я (імена) якого зареєстровані за цим Договором.

2.5. Виконавець зобов'язаний надавати Абоненту необхідний технічний та 
консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням 
доменного імені (імен).

3. Права та обов'язки Абонента:

3.1. Абонент зобов'язується не здійснювати деструктивних дій (злом, атака та ін), 
спрямованих на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного 
обладнання Виконавця або ж на дискредитацію Виконавця.

3.2. Абонент підтверджує, що на момент укладення цього Договору, за його відомостями, 
ані реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав 
інтелектуальної власності третіх осіб.

3.3. Абонент підтверджує, що контактна інформація, надана при реєстрації доменного 
імені, є правильною і актуальною, а також зобов'язується вчасно інформувати Виконавця 
про можливі зміни цієї інформації протягом усього строку дії цього Договору.
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3.4. Абонент не заперечує проти публікації інформації, наданої як контактна при 
реєстрації доменного імені, у загальнодоступних інформаційних джерелах (базах даних).

4. Порядок розрахунків:

4.1. Оплата послуг відповідно до договору здійснюється на підставі рахунків, 
відправлених за адресою Абонента Виконавцем.

4.2. Форма оплати: 100% передоплата.

4.3. У разі несвоєчасного внесення Абонентом плати за надані послуги, Виконавець має 
право припинити надання послуг Абонентові. Несвоєчасної вважається внесення плати 
виставленого Виконавцем рахунку по закінченню календарних 10 днів з моменту 
виставлення рахунку або його не оплата. У цьому випадку Виконавець сповіщає Абонента 
по Email або контактним телефоном, що вказані в п. 7 цього Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-
якого з положень даного Договору у випадку, якщо це невиконання стало наслідком дії 
непереборної сили. Непереборна сила - це такі надзвичайні обставини, які не залежать від 
волі особи і які не можна перебороти зусиллями самої людини та інших людей (далі в 
тексті - форс-мажор). Такими обставинами вважаються стихійні лиха (пожежі, повені, 
землетруси тощо), військові дії, або рішення влади, відсутність зв'язку з вини 
постачальника Інтернет послуг, тобто обставини, що унеможливлюють виконання 
обов'язків, передбачених даним Договором. Форс-мажор автоматично продовжує строк 
виконання обов'язків на весь період його дії та ліквідації його наслідків.

5.2. Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов'язана відправити 
повідомлення іншій стороні протягом 3 (трьох) робочих днів з того моменту, коли такі 
обставини виникли, або з моменту неможливості виконання своїх зобов'язань у результаті 
дії форс-мажорних обставин.
 
5.3. Якщо дія форс-мажорних обставин продовжуватиметься більше 2 (двох) місяців, то 
кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за даним 
Договором. У цьому випадку жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування іншою 
стороною можливих збитків.

5.4. Факт виникнення та припинення дій непереборної сили підтверджується Торгово-
промисловою палатою України.

6. Інші умови:

6.1. Договір починає діяти з моменту (дня) його підписання. Договір вважається 
продовженим ще на 1 рік (перереєстрація), якщо після закінчення терміну його дії жодна 
із сторін не заявила про припинення Договору.

6.2. Цей Договір може бути розірваним в наступних випадках:
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6.2.1. За умови виникнення об'єктивної неможливості реєстрації доменного імені за цим 
Договором (доменне ім'я вже делеговане, доменне ім'я не підлягає делегуванню). В цьому 
випадку Виконавець повертає Абоненту 100% коштів, фактично виплачених Абонентом.

6.2.2. При ініціативи Абонента і з письмової згоди Виконавця. У цьому випадку Абонент 
зобов'язується повідомити Виконавця про свій намір розірвати договір і причини 
розірвання не пізніше, ніж за 15 днів до дати розірвання Договору, засобах, що виплачено 
Замовником за даним Договором, поверненню не підлягають. Крім того, Виконавець 
зобов'язується продовжувати підтримку й обслуговування доменного імені, делегованого 
за цим Договором, після розірвання Договору і до моменту укладання Замовником угоди 
на обслуговування з іншим реєстратором і фактичним перекладом доменного імені, 
відповідно до чинного технічним регламентом (але не довше 21 робочого дня ).

6.2.3. За ініціативи Виконавця і з письмової згоди Абонента. В цьому випадку Виконавець 
зобов'язується повідомити Абоненту про намір розірвати договір і причини розірвання не 
пізніше, ніж за 15 днів до дати розірвання Договору, кошти виплачені Замовником за 
даним Договором, поверненню не підлягають. Крім того, Виконавець зобов'язується 
продовжувати підтримку й обслуговування доменного імені, делегованого за цим 
Договором, після розірвання Договору і до моменту укладання Замовником угоди на 
обслуговування з іншим реєстратором і фактичним перекладом доменного імені, 
відповідно до діючого технічному регламенту (але не довше 21 робочого дня ).

6.3. У разі виникнення спорів між Сторонами, пов'язаних з цим Договором, або що 
випливають з Договору, Сторони прикладуть всі зусилля для їх дружнього врегулювання 
шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін. Якщо цей спір не може бути 
врегульований протягом розумного періоду часу, то порядок її врегулювання і 
відповідальність Сторін за цим Договором визначаються відповідно чинного 
законодавства України.

6.4. Цей Договір складено у двох примірниках - по одному для кожної Сторони. Обидва 
примірники Договору мають однакову силу.

6.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору повинні бути складені у письмовій 
формі і підписані обома Сторонами.

6.6. Всі Додатки, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані 
уповноваженими представниками обох Сторін, є невід'ємною його частиною.

3



ТОВ  «Центр інтернет-імен України»
Тел.: (057) 762-61-23; Факс: (057) 702-15-76

7.   Юридичні адреси та реквізити сторін:

Виконавець: Абонент:

ТОВ «Центр інтернет-імен України»
Юридична адреса:
61146, м. Харків, вул. Героїв Праці, 28, корп. А, 
кв. 2
Поштова адреса:
61024, м. Харків, А / Я 1823
Рахунок 26000052318167 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
г. Харьків МФО 351533, 
Код ЄДРПОУ 35351405
Номер свідоцтва платника ПДВ: 100141774
ІПН: 353514020344
Тел.: (057) 762-61-23
Факс: (057) 702-15-76
Сайт: http://www.ukrnames.com 
Email: support@ukrnames.com

П.І.Б.:
паспорт:
Адреса:
Тел.: __________________

Директор: _________________ Лобода О.Ю.
 
Підпис:  _____________/ _______________./   
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ТОВ  «Центр інтернет-імен України»
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ДОДАТОК № 1

Перелік Послуг до Договору про надання Послуг на реєстрацію доменного імені (імен) 
№ _________________

Доменне і'мя Період реєстрації
міс.

Директор: _________________ Лобода О.Ю. Підпис:  _____________/ ______________/   
                                                                                                                                           м.п.           
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