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ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РЕЄСТРАЦІЇ ДОМЕННОГО ІМЕНІ (ІМЕН) 

м. Одеса        “_____” _____________ 201__р. 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОЗВ′ЯЗОК» (надалі – «Реєстратор»), в особі директора 

Єщенка Андрія Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

_________________________________________________________________________________________________ 

в особі ______________________________________________________, що діє на підставі ____________________ 

(надалі – «Реєстрант») з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне (далі – Договір): 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. За цим Договором Реєстратор зобов’язується надавати, а Реєстрант приймати та оплачувати у відповідності 

до тарифів Реєстратора наступні послуги: 

- Реєстрацію для Реєстранта доменних імен, визначених у Додатку 1 до цього Договору (надалі ДОМЕННИХ 

ЗОН). 

- За бажанням Реєстранта надання основного й резервного сервера імен Реєстратора для розміщення 

ДОМЕННИХ ЗОН. 

- Надання консультаційного супроводу в питаннях, пов'язаних з реєстрацією, перереєстрацією й функціюванням 

сервісу імен для ДОМЕННИХ ЗОН Реєстранта. 

1.2. Для забезпечення надання зазначеної у п.1.1. Договору Послуги, Реєстратором укладено відповідні договори 

з Оператором та Адміністратором Реєстру. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН. 

2.1. Права та обов’язки Реєстратора: 

2.1.1. Реєстратор зобов’язаний  протягом 3 робочих днів з моменту надходження коштів за оплату послуг за цим 

Договором ініціювати реєстрацію ДОМЕННИХ ЗОН та забезпечити підтримку ДОМЕННИХ ЗОН упродовж 

оплаченого строку реєстрації. 

2.1.2. Вимагати своєчасної оплати Реєстрантом послуг. 

2.1.3. Вимагати надання необхідної інформації про Реєстранта для виконання своїх обов’язків та її своєчасного 

оновлення у разі змін. 

2.1.4. Вимагати додаткові документи, які підтверджують повноваження Реєстранта на вчинення передбачених 

договором та Регламентами дій з ДОМЕННИМИ ЗОНАМИ. 

2.2. Права та обов’язки Реєстранта: 

2.2.1. Реєстрант зобов'язується сплачувати надавані Реєстратором послуги відповідно за порядком та у терміни, 

що наведено у розділі 3 цього Договору. 

2.2.2. Реєстрант зобов'язується не чинити зловмисних дій (злом, атака, спамінг та ін.), спрямованих на 

несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного устаткування Реєстратора або ж на 

дискредитацію Реєстратора. 

2.2.3. Реєстрант гарантує, що на момент укладання цього Договору, за його відомостями, ані реєстрація 

доменного імені, ані порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб. 

2.2.3. Реєстрант гарантує, що контактна інформація, що надається при реєстрації доменного імені, є правильною 

й актуальною, а також зобов'язується вчасно інформувати Реєстратора про можливі зміни цієї інформації 

упродовж усього терміну дії цього Договору. 

2.2.4. Ознайомитися та неухильно дотримуватись Регламентів домену .UA та Правил домену, який бажає 

зареєструвати Реєстрант. Ознайомитися з Регламентами домену .UA можна на веб-сайті Реєстратора: 

http://inf.net.ua/index.php/domain-docs. Делегування доменів в домені .UA відбувається в порядку, що передбачені 

Регламентами домену .UA та Правилами відповідного домену, та за умови надання Реєстрантом Реєстратору 

належним чином засвідчених копій документів, що вказані в Регламентах відповідного домену. 

2.2.5. Реєстрант не заперечує проти публікації інформації, наданої як контактна при реєстрації доменного імені, у 

загальнодоступних інформаційних джерелах (WHOIS базах даних). 

2.2.6. Реєстрант може здійснювати за письмовою заявкою трансфер ДОМЕННОЇ ЗОНИ (зміна реєстранта або 

реєстратора) за умови отримання згоди Реєстратора. Заявка приймається за умови надання документів 

підтверджуючих особу Реєстранта або його представника. 

2.2.7. Реєстрант може замовляти та отримувати додаткові послуги, не передбачені цим Договором, за умови 

укладення відповідної додаткової угоди. 

2.3. У випадку порушення Реєстрантом п.2.2.1 Договору, Реєстратор має право достроково розірвати цей Договір 

з подальшою відміною делегування Реєстранту ДОМЕННИХ ЗОН. 

http://inf.net.ua/index.php/domain-docs
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3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

3.1. Всі послуги в рамках даного Договору надаються Реєстранту виключно за умови повної попередньої оплати. 

3.2. Вартість послуг встановлюється у відповідних Додатках до даного Договору, які є його невід’ємною 

частиною. 

3.3. Оплата послуг відповідно до Договору здійснюється у будь якій формі, не забороненій чинним 

законодавством України шляхом передоплати, на підставі рахунків, відправлених за запитом Реєстранта. Строки 

оплати вказуються у відповідному рахунку. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

4.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, 

передбачену чинним законодавством України та цим Договором і не може перевищувати вартості послуг за 

Договором за один календарний рік. 

4.2. Реєстратор не несе відповідальності за зміст інформації, яку Реєстрант розміщує на web-вузлі, ДОМЕННИХ 

ЗОН які зареєстровані за цим Договором. 

4.3. За будь-яких умов Реєстратор не несе відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів 

третіх осіб внаслідок делегування ДОМЕННИХ ЗОН та/або внаслідок розміщення в Реєстраційній базі домену 

інформації про Реєстранта, реєстрантів та доменні імена. 

4.4. У випадку несвоєчасного внесення Реєстрантом плати за надані послуги, Реєстратор має право припинити 

надання послуг Реєстранту. 

4.5. Якщо Реєстрант послуг та особа, яка згідно з затвердженими Регламентами відповідної ДОМЕННОЇ ЗОНИ, 

має право володіти та розпоряджатися ДОМЕННОЮ ЗОНОЮ, згідно з записом у базі відповідної доменної зони 

є різними юридичними/фізичним особами, то всі ризики настання несприятливих наслідків несе Реєстрант та 

такі обставини не звільняють Реєстранта від оплати наданих послуг.  

4.6. Адміністратор та Реєстратор не можуть бути залучені в якості сторони у судових спорах щодо доменних 

імен. 

4.7. Адміністратор та Оператор Реєстру не несуть відповідальності щодо наслідків використання, не 

використання, або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми 

особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб. 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕБОРНОЇ СИЛИ. 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне, або часткове невиконання своїх зобов'язань за 

Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення 

Договору та які Сторони не могли передбачити, або попередити розумними заходами. Такі надзвичайні 

обставини включають, проте не обмежуючись, наступні: повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, а 

також війна, воєнні дії, легітимні і загальнообов’язкові акти та дії органів державної влади, які впливають на 

виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а також будь-які інші обставини поза волею та контролем 

Сторін. 

5.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх 

наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії 

цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, 

як на такі, що звільняють від відповідальності. 

5.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за 

Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від 

відповідальності за Договором. 

5.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого 

уповноваженого органу. 

5.5. Виконання даного Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо 

дія обставин форс-мажору триває більш трьох місяців, то Сторони приймають рішення щодо його розірвання. 

6. РОЗГЛЯД СПОРІВ. 

6.1. Всі спори і розбіжності по даному Договору Сторони по можливості будуть вирішувати шляхом переговорів. 

6.2. У випадку неможливості вирішення спорів  шляхом  переговорів, Сторони передають справу на розгляд до 

Господарського Суду. 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ. 

7.1. Реєстранту відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним Реєстратору 

та необхідна для забезпечення процесу делегування ДОМЕННИХ ЗОН, також Реєстрант знає та погоджується з 
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тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний 

сервіс. 

7.2. Реєстрантом через укладенням даного Договору (або Додатку № 2) погоджено, що наданні Реєстратору 

персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» можуть оброблятися 

Реєстратором та, що база персональних даних, яка утворилася в результаті виконання даного Договору, є 

частиною реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет, на підставі Договору та 

вимог закону. Підписуючи цей Договір, Реєстрант одночасно надає письмову згоду Реєстратору здійснювати 

обробку, використання, виступати володільцем бази персональних даних, що утворилася в такий спосіб, 

залучати у випадку необхідності за договорами розпорядників персональних даних, а також визнає, що 

Реєстрант є повідомленим про мету обробки персональних даних, що пов’язана з забезпеченням реалізації 

адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері 

телекомунікаційних послуг, інших правовідносин, які виникають в результаті обробки персональних даних. 

7.3. Реєстрантом через укладенням даного Договору погоджено, що у зв’язку з набранням чинності з 01 січня 

2011 року Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані фізичних контактних осіб для 

доменних імен, що зареєстровані на ім’я фізичних осіб, перестають бути відкритими. 

7.4. Реєстратор здійснює заходи по наповненню та супроводу (коригування, внесення змін тощо) інформації 

щодо ДОМЕННИХ ЗОН, контактів, серверів імен в Реєстрі публічних доменів (надалі Реєстр) відповідно до 

технічної специфікації згідно з Регламентом, розміщеним на офіційних сторінках ДОМЕННИХ ЗОН. 

7.5. Реєстратор бере на себе зобов'язання прийняти всі розумні запобіжні заходи для захисту конфіденційності 

даних. Зібрані дані зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних. Доступ до особистої 

інформації замовника отримують тільки ті співробітники, які виконують необхідні функції з обслуговування 

домену та які підписали угоду про нерозголошення інформації про реєстрантів третім особам. 

7.6. В інтересах Реєстранта доменного імені, а також для забезпечення універсальної процедури реєстрації та 

управління доменними іменами, Реєстратор може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS 

адміністраторів різних доменних зон. Реєстратор зобов'язується змінити реквізити доменного імені за 

відповідним запитом Реєстранта. 

7.7. При реєстрації домену або надалі в період оплаченого дії домену клієнт може запросити знеособлення своїх 

персональних даних з бази WHOIS шляхом зазначення контактних даних Реєстратора (проксі-контакт), при 

цьому слід враховувати що інформація про реального власника домену буде тільки у Реєстратора (тобто у нас), і 

при форс-мажорних обставинах буде складно ідентифікувати Реєстранта як власника доменного iменi, що може 

привести до повної втрати доменного імені Реєстрантом. 

7.8. Реєстратор, без погодження із Реєстрантом, може видалити відповідне доменне ім’я, щодо яких прийняте 

відповідне законне та що набуло чинності рішення суду шляхом блокування таких ДОМЕННИХ ЗОН на строк 

30 діб із подальшим видаленням. 

7.9. Реєстратор, без погодження із Реєстрантом, може блокувати відповідні ДОМЕННІ ЗОНИ із подальшим 

видаленням, у випадку надання Реєстрантом недостовірної інформації щодо особи Реєстранта, або явних 

порушень такою реєстрацією чинного Законодавства України, наявності заборгованості або несвоєчасного 

внесення Реєстрантом плати за продовження реєстрації ДОМЕННИХ ЗОН. 

7.10. Реєстратор гарантує підтримку працездатності ДОМЕННИХ ЗОН Реєстранта на серверах імен, що 

перебувають у сфері технічного контролю Реєстратора протягом одного календарного місяця від дня завершення 

терміну дії даного договору. При цьому буде призупинена доступність послуги для Реєстранта. 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ. 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до _______________ 

8.2. Договір вважається пролонгованим на кожен наступний календарний рік на умовах, передбачених цим 

договором, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про його припинення за 30 діб до його 

закінчення. 

8.3. Припинення Договору не є підставою для несплати заборгованості за отримані послуги. 

8.4. Сторони здійснюють діяльність незалежно одна від іншої. Стосунки між сторонами не створюють будь-яких 

зобов’язань перед третіми особами за винятком таких, що передбачені діючим законодавством.  

8.5 Будь-яка із Сторін може достроково розірвати цей Договір, попередивши іншу сторону рекомендованим 

листом за 30 днів до бажаної дати розірвання договірних відносин. 

8.6. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Реєстранта внесена ним плата не повертається. 

8.7. При відмові Реєстранта переукласти Договір на новий строк після закінчення терміну його дії або при 

достроковому розірванні Реєстрантом цього Договору, крім випадку передбаченого п.2.3., доменне ім’я, 

делеговане Реєстранту, передається на обслуговування іншому реєстратору без відміни делегування такого 

доменного імені. Тому одночасно з рішенням про відмову переукласти цей Договір на новий строк або 

достроковому його розірванні, Реєстрант  повинен вказати всю необхідну інформацію про нового реєстратора, 

необхідну для передачі йому на обслуговування доменного імені Реєстранта. Рішення Реєстранта про відмову 
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переукласти Договір на новий строк після закінчення терміну його дії надсилається ним Реєстратору 

рекомендованим листом за 30 днів до закінчення терміну дії цього Договору. 

8.8. Передача новому реєстратору на обслуговування доменного імені Реєстранта здійснюється Реєстратором на 

протязі 30 робочих днів з дати отримання від Реєстранта інформації зазначеної в п.8.7. цього Договору. 

8.9. Передача доменного імені відбувається лише за умови повного комплекту та правильного оформлення 

документів. Ознайомитись з переліком та правилами оформлення документів можна на веб-сайті Реєстратора: 

http://inf.net.ua/index.php/domain-docs. 

8.10. Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. 

8.11 Даний Договір складений у двох примірниках по одному для кожної сторони. Обоє підписаних примірника 

Договору мають однакову юридичну чинність. 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

 

РЕЄСТРАТОР РЕЄСТРАНТ 

   

ТОВ «ІНФОЗВ’ЯЗОК»   

Юридична адреса: 65045, м.Одеса, пров.Онілової, 26/28. 

Поштова адреса: 65033, м.Одеса, вул. В.Стуса, 2/1 

  

Код ЄДРПОУ: 19047622   

Банківські реквізити:   

п/р: 26009312359001   

Банк: АБ «Південний», МФО: 328209   

Свідоцтво платника ПДВ 22100501   

ІПН: 190476215444   

Телефон: 0482390390   

Технічна підтримка: support@inf.net.ua    

   

Директор _________________ А.І.Єщенко   

   

«___»___________________201__р.   

 

http://inf.net.ua/index.php/domain-docs
mailto:support@inf.net.ua
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Додаток 1 до ДОГОВОРУ № _______ 

про надання послуг 

з реєстрації доменного імені (імен) 

від «___» ______________ 201__р. 

 

 

№ Найменування послуги 
Вартість, грн. без 

ПДВ. 

Разові послуги: 

1. 

 

Реєстрація ДОМЕННОЇ ЗОНИ: ____________________________________________ 
 

 Всього разових послуг  

Щорічні послуги: 

1. Підтримка ДОМЕННОЇ ЗОНИ:  

 Всього щорічних послуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

 

 

РЕЄСТРАТОР РЕЄСТРАНТ 

   

ТОВ «ІНФОЗВ’ЯЗОК»   

Юридична адреса: 65045, м.Одеса, пров.Онілової, 26/28. 

Поштова адреса: 65033, м.Одеса, вул. В.Стуса, 2/1 

  

Код ЄДРПОУ: 19047622   

Банківські реквізити:   

п/р: 26009312359001   

Банк: АБ «Південний», МФО: 328209   

Свідоцтво платника ПДВ 22100501   

ІПН: 190476215444   

Телефон: 0482390390   

Технічна підтримка: support@inf.net.ua    

   

Директор _________________ А.І.Єщенко   

   

«___»___________________201__р.   

 

  

mailto:support@inf.net.ua
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Додаток 2 до ДОГОВОРУ № _______ 

про надання послуг 

з реєстрації доменного імені (імен) 

від «___» ______________ 201__р. 

 
Згода на обробку персональних даних 

 

Фізична особа або юридична особа, як клієнт Реєстратора, дає свою згоду на обробку персональних даних (в тому числі: 

збір, зберігання, систематизацію, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення блокування). 

Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання клієнтом послуг, що надаються 

реєстратором. 

Реєстратор зобов'язується обробляти персональні дані клієнта в суворій відповідності з законодавством України про 

захист персональних даних.  

Клієнт погоджується з тим, що Реєстратор, має право знеособити його персональні дані в цілях передачі (в тому числі 

транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. 

Так само клієнт 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 здійснено шляхом направлення клієнтом відповідного 

розпорядження в простій письмовій формі на адресу Реєстратора. При цьому клієнт погоджується з тим, що такий відгук 

може спричинити такі наслідки: 

 відмова з боку сервісу в наданні послуг, через неможливість їх виконання без зазначених даних; 

 видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у сервісу таких даних. 

Клієнт даною угодою доручає Реєстратору опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у 

відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів. 

Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або 

Адміністратору публічного домену, в разі, якщо ця операція вимагає ідентифікації клієнта як власника доменного 

імені. 
Права клієнта по відношенню до його персональних даних визначені у ст.8 Закону України "Про захист персональних 

даних".  

 
Анкета клієнта: 

Email контактної особи  

Прізвище  

Ім’я  

Контактний телефон  

Місто  

Адреса  

Організація, яку представляє особа  

Email для дублюючих повідомлень  

 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

РЕЄСТРАТОР РЕЄСТРАНТ 

   

ТОВ «ІНФОЗВ’ЯЗОК»   

Юридична адреса: 65045, м.Одеса, пров.Онілової, 26/28. 

Поштова адреса: 65033, м.Одеса, вул. В.Стуса, 2/1 

  

Код ЄДРПОУ: 19047622   

Банківські реквізити:   

п/р: 26009312359001   

Банк: АБ «Південний», МФО: 328209   

Свідоцтво платника ПДВ 22100501   

ІПН: 190476215444   

Телефон: 0482390390   

Технічна підтримка: support@inf.net.ua    

   

Директор _________________ А.І.Єщенко   

   

«___»___________________201__р.   

 

mailto:support@inf.net.ua

