ДОГОВІР № _______
на надання послуг з реєстрації доменного імені (імен)
м. Київ

“__” _______ 20__ р.

____________________________ (тут і далі — “Замовник”), представником якого є
______________________________, що діє на підставі _____________, з одного боку, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ”, що є платником
податку на прибуток на загальних підставах, представником якого є Генеральний директор
Блоцький Павло Аркадійович, який діє на підставі Статуту (тут і далі — “Виконавець”), з іншого
боку, разом названі “Сторони”, уклали цей Договір (тут і далі — “Договір”) про наступне:
1. Предмет договору
Замовник доручає, а Виконавець надає послуги з реєстрації доменного імені (імен).
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Виконавець протягом 3 робочих днів з моменту надходження коштів за оплату послуг за цим
Договором ініціює реєстрацію доменного імені (імен) і забезпечує підтримку доменного імені
(імен) упродовж оплаченого строку реєстрації.
2.2. Виконавець зобов'язується підтримувати активний стан (uptime) своїх серверів на рівні не
менш 98% упродовж року.
2.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Замовник розміщує на web-вузлі,
доменне ім'я (імена) якого зареєстровані за цим Договором.
2.4. Замовник зобов'язується не чинити зловмисних дій (злом, атака, спамінг та ін.), спрямованих
на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного устаткування Виконавця
або ж на дискредитацію Виконавця.
2.5. Замовник підтверджує, що на момент укладання цього Договору, за його відомостями, ані
реєстрація доменного імені, ані порядок його використання не порушують прав інтелектуальної
власності третіх осіб.
2.6. Замовник підтверджує, що контактна інформація, що надається при реєстрації доменного
імені, є правильною й актуальною, а також зобов'язується вчасно інформувати Виконавця про
можливі зміни цієї інформації упродовж усього терміну дії цього Договору.
2.7. Замовник не заперечує проти публікації інформації, наданої як контактна при реєстрації
доменного імені, у загальнодоступних інформаційних джерелах (базах даних).
2.8. Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику необхідний технічний і консультаційний
супровід з питань, пов’язаних з делегуванням і функціонуванням доменного імені.
3. Порядок розрахунків
3.1. Вартість послуг, що надаються Замовнику вказані на сайті Виконавця http://www.imena.ua/
3.2. Оплата послуг відповідно до Договору здійснюється у формі передоплати, на підставі
рахунків, відправлених за запитом Замовника.
3.3 У випадку несвоєчасного внесення Замовником плати за надані послуги, Виконавець має
право припинити надання послуг Замовнику.
3.4 У випадку несвоєчасного, або неякісного виконання послуг Виконавець несе відповідальність
згідно чинного законодавства України (сплачує штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ).

4. Порядок набуття чинності та припинення дії договору
4.1. Даний Договір набуває чинності з дня підписання Сторонами та діє упродовж 1 (одного) року.
4.2. Договір продовжує свою дію на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із
Сторін не менше ніж за 20 (двадцять) днів до закінчення строку дії Договору не повідомить іншу
Сторону в письмовій формі про своє бажання припинити дію Договору.
4.3. Цей Договір може бути розірваним у наступних випадках:
4.3.1. За ініціативи Замовника і з письмової згоди Виконавця. У цьому випадку Замовник
зобов'язується повідомити Виконавця про намір розірвати договір не пізніше, ніж за 20 (двадцять)
днів до дати розірвання Договору, кошти, 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 діючого технічного регламенту (але не довше 21
робочого дня).
4.3.2. За ініціативи Виконавця і з письмової згоди Замовника. У цьому випадку Виконавець
зобов'язується повідомити Замовника про намір розірвати договір не пізніше, ніж за 20 (двадцять)
днів до дати розірвання Договору, кошти, 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 діючого технічному регламенту (але не довше 21
робочого дня).
4.4. У випадку виникнення суперечок між Сторонами, пов'язаних з цим Договором, або що
випливають з Договору, Сторони докладуть усіх зусиль для їхнього дружнього врегулювання
шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін. Якщо ця суперечка не може бути
врегульована упродовж розумного періоду часу, то порядок її врегулювання і відповідальність
Сторін за цим Договором визначаються відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної Сторони. Обидва
примірники Договору мають однакову силу.
4.6. Усі зміни і доповнення до цього Договору мають бути складені в письмовій формі і підписані
обома Сторонами.
5. Реквізити сторін:
«Виконавець»

«Замовник»

ТОВ "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
01103, м.Київ, Залізничне Шосе, буд. 47
р/р 26002052774796
в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ
МФО 300711
ЄДРПОУ 32493292
ІПН 324932926550
Св-во № 100275836

______________________________________
______________________________________
р/р ___________________________________
в _____________________________________
МФО _________________________________
ЄДРПОУ ______________________________
ІПН ___________________________________
Св-во № _______________________________

Від Виконавця
Генеральний директор

Від Замовника

____________________________Блоцький П.А.

_____________________________

