Д О Г О В І Р № ___
На делегування доменного імені
м. Одеса

“__” __________ 201 року

ТОВ «Рейнгольд», далі в тексті назване «Реєстратор», в особі директора Шмідт К.Р., що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, та ____________________________, далі в тексті назване «Реєстрант», в особі
_________________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, уклали цей Договір про
нижченаведене:

1. Загальні положення
1.1. Термін «делегування доменного імені», в межах цього Договору, означає надання Реєстранту права та можливості
на використання доменного імені (згідно визначень п.4.2.2 чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034), та ICP1 (п.10.6)).
1.2. Термін «доменне ім’я» в цьому Договорі означає ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в
Internet за допомогою звернення до глобальної системи доменних імен (DNS).
1.3. Термін «особа» в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб. Фізичні та юридичні особи щодо
системи доменних імен мають рівні права.
1.4. Термін «приватне доменне ім’я» визначає таке доменне ім’я, що адмініструється певною Особою у своїх власних
інтересах.
1.5. Ні делегування Реєстранту доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені
не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності.
1.6. Недодержання реєстрантом умов, передбачених п.3.2.3 Договору, є грубим порушенням істотних умов договору і
є підставою для розірвання договору за ініціативою реєстратора та відміни адміністратором домену делегування
реєстранту доменного імені.

2. Предмет Договору
2.1. Реєстратор забезпечує реєстрацію та делегування приватного доменного імені згідно Додатку (далі «Послуга»).
2.2. Реєстрант довіряє адміністративний та технічний супровід свого доменного імені (імен) Реєстратору.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Реєстратор зобов’язується:
3.1.1. Надавати Реєстранту Послуги згідно Додатку.
3.1.2. Надавати реєстранту необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та
функціонуванням доменного імені.
3.1.3. У випадку розірвання Договору, змінити записи в базі даних та передати адміністрування домену Реєстранту або
іншій особі (організації), вказаній Реєстрантом.
3.1.4. Діяти відповідно до процедури блокування та видалення доменних імен, щодо яких прийняте відповідне законне
та таке, що набрало чинності, рішення суду.
3.2. Реєстрант зобов'язується:
3.2.1. Своєчасно сплачувати Послуги Реєстратора згідно Додатку на підставі виставлених Реєстратором рахунків.
3.2.2. Реєстратор має право, у разі несплати Послуг протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виставлення
рахунку на оплату, припинити надання Послуг до дати виконання Реєстрантом своїх обов’язків згідно Договору.
Припинення надання послуг не визнається розірванням Договору. При цьому для відновлення надання Послуг
Реєстрант повинен оплатити заборгованість по оплаті.
3.2.3. Зобов'язується надати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну
інформацію, своєчасно повідомляти його про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти,
правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору.
3.2.4. Офіційно стверджує, що надана інформація повна, правдива і точна, і він зобов'язується своєчасно повідомляти
про будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну
дії цього Договору.
3.2.5. Розуміє, що вся надана ним Реєстратору з метою делегування доменного імені інформація буде постійно
зберігатись в реєстраційній базі домену .UA або в базі даних, а її актуальний стан буде публічно доступним в
реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
3.2.6. Дотримуватися умов Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правил Єдиної
політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Додаткових правил Єдиної політики вирішення

спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності; погоджується, що спори,
перелік яких наведений у параграфі 4 Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, які
виникають із третіми особами щодо приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, реєстрантом яких він є,
будуть вирішуватися у порядку обов'язкового адміністративного провадження Центром ВОIВ з арбітражу та
посередництва; погоджується, що його доменне ім’я може бути заблоковане, видалене або переделеговане
Реєстратором у порядку, передбаченому Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA,
Правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Додатковими правилами Єдиної
політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у
тому числі на виконання рішень Адміністративної комісії Центру ВОIВ, прийнятих у відповідності до Єдиної
політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо
доменних імен в домені .UA та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені
.UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

4. Порядок розрахунків та платежів
4.1. Перелік Робіт та Послуг, що надає Реєстратор та їх вартість, вказані у Додатку в національній валюті України.
4.2. Оплата Послуг згідно Додатку здійснюється шляхом безготівкових перерахунків на розрахунковий рахунок
Реєстратора, вказаний у рахунку, протягом 3-х банківських днів з моменту отримання такого рахунку, виписаного
Реєстратором та переданого Реєстранту будь яким доступним каналом зв’язку.
4.3. Оплата Послуг згідно Додатку здійснюється по передоплаті на початку кожного періоду делегування доменного
імені, згідно рахунку, виставленого Реєстратором.
4.4. Зарахування використання Реєстрантом Послуги підтверджується Актом про надання Послуг, підписаним
Сторонами.
Для цього:
4.4.1. Реєстратор надсилає Реєстранту підписаний Акт про надання Послуг за період згідно Договору у 2-х
примірниках.
4.4.2. Реєстрант, протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання Акту наданих Послуг, має надіслати
Реєстратору або другий примірник, підписаного Реєстрантом Акту наданих Послуг, або письмові зауваження щодо
отриманих Послуг.
4.4.3. Сторони погодились, що у разі неотримання Реєстратором протягом вказаного у п.4.4.2. Договору терміну
вказаних документів, Акт вважається підтвердженим, а надані Послуги - використаними Реєстрантом.
4.4.4. У разі невиконання умов оплати послуг, описаних в п.4.2. Договору Реєстратор має право діяти згідно п.3.2.2.
цього Договору.
4.4.5. На всі суми, згідно даному Договору, додатково нараховується податок на додану вартість у розмірі,
встановленому законодавством України.

5. Додаткові зобов'язання сторін
5.1 При розірвані чи припиненні дії цього Договору Реєстрант зобов'язується до кінця терміну делегування обраного
доменного імені укласти угоду із іншим реєстратором або відмовитися від делегування доменного імені.
5.2 При розірвані чи припиненні дії цього Договору Реєстратор зобов'язується підтримувати роботу домену до
закінчення терміну делегування обраного Реєстрантом домену. Якщо Реєстрант не уклав договору із іншим
реєстратором, після закінчення терміну делегування доменного імені, Реєстратор відміняє делегування даного
доменного імені Реєстранту.
5.3. Реєстрант зобов'язаний повідомити Реєстратора протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника ПДВ.
5.4. У разі несвоєчасного повідомлення про вищевказані зміни, що спричинило застосування штрафних санкцій
державних органів по відношенню до Реєстратора, якого не було повідомлено, Реєстрант зобов'язаний сплатити
штраф за неналежне виконання п. 5.3 Договору.
5.5. Розмір штрафу, зазначеного у п. 5.3 Договору, дорівнює сумі штрафу за порушення вимоги п. 120 1-1 ПКУ,
нарахованому контролюючими органами.
5.6. Реєстрант зобов'язаний сплатити Постачальнику суму штрафу, визначену підпунктами 5.3-5.4 цього Договору,
протягом 10 (десяти) календарних днів із моменту направлення Реєстратору відповідної письмової вимоги, шляхом
перерахування коштів на банківський рахунок Реєстратора за вказаними ним реквізитам.

6. Відповідальність сторін.
6.1. Сторона, що не виконала умови Договору, несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2. Кожна із сторін має право розірвати Договір у випадку невиконання іншою стороною своїх обов’язків,
сповістивши про це іншу сторону за 30 (тридцять) днів у письмовому вигляді рекомендованим листом з
повідомленням про вручення.
6.3. Реєстратор не несе відповідальності перед Реєстрантом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються прямо

чи побічно за причин, що знаходяться поза сферою контролю зі сторони Реєстратора, в тому числі, якщо Реєстрант
використовує для делегування домену/доменів власні name-сервера.
6.4. Реєстратор несе відповідальність за збитки Реєстранта, нанесені в наслідок використання або не використання
Послуг Реєстратора, якщо документально доведена пряма винна дія або бездіяльність самого Реєстратора.
6.5. Реєстратор не несе та ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, яка виходить за
межі сум, отриманих від Реєстранта, як оплату за послуги Реєстратора.
6.6. За будь-яких умов Реєстратор не несе відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх
осіб внаслідок делегування доменного імені та/або внаслідок розміщення в Реєстраційній базі домену .UA інформації
про Реєстранта та доменні імена.
6.7. Реєстратор не несе ніякої відповідальності за використання зареєстрованих при його участі доменних імен, а
також за зміст будь-якої інформації, яка публікується на веб-сайтах під цими доменними іменами.
6.8. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від
волі Сторін), включаючи дії державних органів України, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань
за цим Договором, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим
Договором на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 30
(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке
розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 (п`ятнадцять) днів до моменту
розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою
України.
6.9. Під час реєстрації доменних імен у домені .UA та/або у публічних доменах в домені .UA діють наступні
застереження (та/або додаткові умови), а саме:
1) Адміністратор та Оператор Реєстру (у розумінні Регламенту публічних доменах другого рівня) не несуть
відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому
числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб;
2) посилання на правила і регламенти у домені .UA:
Регламент публічного домену: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/
Регламент реєстрації доменних імен в домені COM.UA та Регламент реєстрації IDN доменних імен в домені
COM.UA: http://hostmaster.net.ua/policy/?com.ua
Регламент реєстрації доменних імен в домені KIEV.UA та Регламент реєстрації IDN доменних імен в домені
KIEV.UA: http://hostmaster.net.ua/policy/?kiev.ua

7. Розгляд спорів.
7.1. Всі спори і розбіжності по даному Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
7.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони передають справу на розгляд до
господарського суду м. Одеси.
7.3 Реєстратор та Адміністратор доменної зони не можуть бути залучені в якості сторони у судових спорах щодо
доменних імен.

8. Інші умови
8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами.
8.2.Всі додатки до Договору є його невід’ємними частинами.
8.3.Даний Договір може бути змінений і доповнений за письмовою згодою сторін у порядку, передбаченому чинним
законодавством.
8.4.Даний Договір складений і підписаний у 2-х примірниках, що мають рівну юридичну чинність, по одному для
кожної сторони .
8.5.Зобов’язання Реєстратора і Реєстранта, передбачені даним Договором, можуть бути за згодою Сторін передані
третій особі, що оформлюється додатковою угодою.

9. Термін дії договору
9.1.Договір вступає в дію з моменту підписання і діє протягом 1 (одного) календарного року. У випадку відсутності
письмових заяв Сторін за 30 (тридцять ) календарних днів до моменту закінчення Договору, - строк дії Договору
автоматично продовжується на тих же умовах і на той же строк.
9.2.Сторони домовились, що якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку даного Договору жодна із
Сторін не заявить про намір розірвати Договір, він вважається продовженим на 1 (один) календарний рік на таких
самих умовах. Така пролонгація строку даного Договору можлива без обмеження терміну.
9.3.Дострокове розірвання Договору можливо тільки у випадку недотримання однієї зі Сторін умов даного Договору
або за згодою Сторін.

9.4.Розірвання Договору можливо не раніше, ніж через 30 днів після письмового повідомлення однієї зі Сторін за
даним Договором про намір розірвати Договір.

10. Згода на обробку персональних даних
10.1. Реєстрант, дає згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна,
видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх
подальшої обробки є отримання послуг, що надаються Реєстратором.
10.2.Реєстратор зобов'язується обробляти персональні дані Реєстранта в суворій відповідності до законодавства
України про захист персональних даних.
10.3.Реєстрант погоджується з тим, що Реєстратор має право знеособити його персональні дані з метою передачі (в
тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен.
10.4.Реєстрант погоджується з тим, що Реєстратор має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації
доменних імен в знеособленому вигляді. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене
шляхом направлення Реєстрантом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Реєстратора. При
цьому 10.5.Реєстрант згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:
- відмова з боку Реєстратора у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних,
- видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Реєстратора таких даних.
10.6.Реєстрант даною згодою доручає Реєстратору, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних
сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.
10.7.Реєстрант погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або
Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Реєстранта як власника
доменного імені.
10.8.Права Реєстранта по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист
персональних даних".

