ДОГОВІР №_______________
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РЕЄСТРАЦІЇ/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ/ПІДТРИМКИ
ДОМЕНІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
м. Київ
«___» _______ 2015 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АС6723», що є платником податку на
прибуток на загальних умовах, іменоване надалі Виконавець, в особі директора
Ноговіцина Леоніда Костянтиновича, що діє на підставі Статуту, від однієї Сторони, і
________________________________________,
що
є
____________________________________________________________________________
іменован__ надалі Замовник, в особі
__________________________________________________, що діє на підставі
______________ , від другої сторони, уклали даний Договір про наступне:
Замовник при укладанні даного Договору дає згоду на обробку Виконавцем своїх
персональних даних протягом терміну дії даного Договору, а також на наступні 3 (три)
роки з моменту укладання даного Договору, для виконання умов надання послуг за цим
Договором та здійснення взаєморозрахунків між Сторонами відповідно до Протоколу
узгодження договірної ціни (Додаток № 1 до Договору). На момент укладання даного
Договору Замовник усвідомлює власні права та відповідальність як суб’єкта персональних
даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету
обробки персональних даних, які передаються Виконавцю. Виконавець має право
надавати доступ чи передавати персональні дані Замовника третім особам виключно для
надання послуг за даним Договором.
Замовник стверджує, що на момент укладання Договору реєстрація доменного імені та
порядок його використання не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
контактна інформація, що надається для реєстрації доменного імені, є актуальною та
достовірною та може бути опублікована в українських та міжнародних службах WHOIS у
відповідності до загальноприйнятих документів, що регламентують процедуру реєстрації
доменних імен.
В даному Договорі використовуються наступні терміни:
Сервер – програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції за
запитом абонента, надаючи йому доступ до певних ресурсів.
Веб-сайт – сервер, що у відповідь на прийнятий запит від абонента надає в мережі
Інтернет доступ до відповідних ресурсів у вигляді сторінок html, зображень, файлів,
медіа-потоків та ін.
Веб-хостинг (віртуальний веб-сервер) – послуга з надання дискового простору для
фізичного розміщення файлів Замовника на сервері Виконавця за умови постійного
підключення до мережі Інтернет.
IP-адреса – унікальний ідентифікатор, адреса обладнання (ПК чи ін.), яке підключене до
локальної мережі чи мережі Інтернет. Використовується в маршрутизованому мережевому
протоколі (Internet Protocol) TCP/IP.
SSH-доступ - протокол, що дає змогу отримати доступ безпосередньо на сервер з
обліковими даними користувача для віддаленого управління операційною системою, в
т.ч. файлами та папками.
Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні
послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що
перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними
стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній
системі доменних назв.
Адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет.
Домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має
унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен
та централізовано адмініструється.
Домен .UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет,
створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для
обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.
Домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що
розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана
глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному
міжнародними стандартами.
Сервери імен DNS (Name server) – розподілена система для перетворення доменного
імені (імені ПК чи іншого мережевого обладнання) в IP-адресу і навпаки.
Нік-хендл (nic-handle) – мережевий ідентифікатор, який містить контактну інформацію
про певного абонента (фіз.особу чи організацію). Використовується для встановлення
посилань на конкретні дані про власника (технічний контакт чи ін.) доменного імені.
Сервіс Whois при наданні інформації про конкретних осіб доменів зсилається на їх нікхендли.
Whois – публічний сервіс мережі Інтернет, що працює за протоколом whois и для
отримання контактних даних і технічної інформації про доменні імена, ІР-адреси та іншу
мережеву інформацію.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає Замовнику послуги з реєстрації, підтримки та перереєстрації
доменного імені в мережі Інтернет відповідно до правил реєстрації доменних імен та
договорів, укладених Виконавцем з реєстратором. Перелік та вартість Послуг зазначено
на веб-сайті Виконавця http://as6723.net/service/restratsya-domenv, що є публічним
ресурсом, до якого мають безперервний доступ всі користувачі мережі Інтернет .
1.2. Реєстрація доменного імені в мережі Інтернет здійснюється Виконавцем за
допомогою реєстратора на ім’я Замовника або зазначеної Замовником особи на підставі
замовлення (заявки) Замовника, по факту здійсненої Замовником оплати Послуг
Виконавця за даним Договором.
1.3. Замовник гарантує достовірність наданої Виконавцеві інформації, у тому числі
контактних даних.
1.4. Замовник погоджується, що інформація, розміщена в Реєстрі про нього як Реєстранта,
може бути публічно доступною через сервіс WHOIS.
1.5. Для забезпечення механізму трансферу доменного імені, Замовник погоджується з
тим, що інформація про нього як про Реєстранта може бути передана третім особам, а
саме Оператору Реєстра, Адміністратору публічного домеі, іншому реєстратору з метою
обробки , систематизації, збереження (обновлення, зміни), використання, блокування,
знеособлення чи знищення.
2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОМЕНУ
2.1. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на умовах та в порядку,
визначеними даним Договором, на підставі договору з адміністратором домену UA ТОВ
«Хостмастер», адміністраторами регіональних зон України та іншими реєстраторами.

2.2. Послуги з реєстрації та підтримки доменних імен надаються за умови надання
достовірних даних, наданих Замовником під час оформлення замовлення для
ідентифікації.
2.3. Реєстрація доменного імені здійснюється за ініціативою Замовника. Право
розпоряджатися доменним іменем надається Замовнику на весь період реєстрації
відповідного доменного імені. Виконавець здійснює реєстрацію доменних імен терміном
на 1 рік, з можливістю подальшого продовження реєстрації за бажанням Замовника.
Продовження реєстрації доменного імені здійснюється виключно за ініціативою
Замовника. Максимальний термін продовження реєстрації визначається Регламентов
Реєстру.
2.4. Нове доменне ім’я реєструється за умови виконання всіх необхідних умов, правил та
норм його реєстрації, а саме:
2.4.1. на момент реєстрації зазначене доменне ім’я було вільним;
2.4.2. не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
2.4.3. в замовленні зазначена повна і коректна інформація, необхідна для реєстрації;
2.4.4. дотримання правил даної доменної зони.
2.5. Для підтвердження достовірності даних Замовник надає наступні документи:
2.5.1. Для юридичних осіб: завірені печаткою юридичної особи та підписом
уповноваженого представника копії свідоцтв ЄДРПОУ, платника податків, ПДВ,
установчих документів.
2.5.2. Для фізичних осіб: копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН, завірені
власником паспорту-фізичною особою.
2.6. Домен вважається зареєстрованим, в Послуга з реєстрації домену – наданою, з
моменту присвоєння домену, що реєструється, в Реєстрі статусу зареєстрованого («ОК»
або «inactive»). Статус домену «inactive» означає здійснення реєстрації з неактивованою
послугою підтримки доменного імені у разі несплати послуги з підтримки домену
Замовником.
2.7. Послуга з продовження реєстрації домену на 1 (один) рік вважається наданою в
момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації.
2.8. При реєстрації домену зазначаються надані контактні дані Замовника або зазначеної
Замовником особи. В окремих випадках, з метою захисту прав Замовника на використання
зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної і універсальної
процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних
доменних зонах, Виконавець при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні
реквізити в службі WHOIS адміністраторів закордонних і українських доменних імен. У
такому разі всі ризики, пов’язані з втратою доменного імені через зазначені контакти
Виконавця, бере на себе Замовник. Виконавець бере на себе зобов'язання змінити
контактні дані доменного імені за письмовим запитом Замовника за умови надання
ідентифікуючих його документів.
2.9. Трансфер доменного імені здійснюється виключно за ініціативою Замовника
відповідно до Регламенту Реєстра.
2.10. Блокування доменного імені здійснюється:
1) Виконавцем у випадку порушення умов даного Договору
2) за ініціативою Замовника, відповідно до письмового звернення на ім’я Виконавця.
Причини і термін блокування Сторона-ініціатор блокування доменного імені зобов’язана
повідомити письмово іншу Сторону не менш ніж за 3 (три) робочих дні до моменту
блокування домену.
2.11. Видалення доменного імені здійснюється за ініціативою однієї із Сторін, або у разі
порушення даного Договору, на підставі письмового повідомлення Сторони-ініціатора
видалення не менш ніж за 3 (три) робочих дні до моменту видалення.
2.12. Відновлення видаленого доменного імені здійснюється за ініціативою Замовника і
тільки у випадку, якщо така послуга визначена Регламентом відповідного Реєстру.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Усі платежі здійснюються в національній валюті України відповідно до Протоколу
узгодження договірної ціни на надання Послуг /Додаток № 1 до Договору/.
Додаткові роботи/послуги, не обумовлені даним Договором, Замовник сплачує відповідно
до виставленого Виконавцем рахунку на підставі Додатків до Договору, що є невід'ємною
частиною даного Договору.
3.2. Оплата Послуг згідно з даним Договором здійснюється Замовником шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських
днів з моменту пред’явлення Виконавцем рахунків за реквізитами, зазначеними в даному
Договорі, з підтвердженням платежу в разі необхідності (надання копії квитанції про
оплату /платіжного доручення по факсу чи на e-mail Виконавця).
3.3. Рахунки надсилаються Замовнику електронною поштою чи факсом за реквізитами,
зазначеними в даному Договорі
3.4. Оплата Послуг є фіксованим платежем і сплачується Замовником незалежно від факту
використання Послуг.
3.5. При оплаті Послуг у відділеннях банку розрахунки за розрахунково-касове
обслуговування здійснює Замовник.
3.6. Надані Виконавцем Послуги оформляються Актом здачі-прийняття робіт (надання
послуг), що підписується уповноваженими представниками Сторін і скріплюється
печатками.
3.7. Підписання Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) представником Замовника є
підтвердженням відсутності претензій з його боку.
3.8. У разі, якщо Замовник не підписав Акт і не направив Виконавцю мотивовану
письмову відмову протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання акту, Послуги
вважаються наданими.
3.9. Оригінали рахунків, а також акти та податкові накладні Виконавець надсилає
Замовнику поштою (простим листом) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту
отримання коштів на поточний рахунок. У випадку, якщо Замовника не влаштовують
термін чи умови надання документів, необхідні документи надаються уповноваженим
особам Замовника в офісі Виконавця в робочий час.
3.10. Послуга з реєстрації/перереєстрації доменного імені сплачується 1 раз на рік та
становить:
3.10.1. в доменній зоні .kiev.ua – 258,00 грн. (сто сорок гривень, 00 коп.) з урахуванням
ПДВ (20%);
3.10.2. в доменній зоні .com.ua – 288,00 грн. (сто вісімдесят гривень, 00 коп.) з
урахуванням ПДВ (20%);
3.10.3. в доменній зоні .net.ua – 255,00 грн. (двісті гривень, 00 коп.) з урахуванням ПДВ
(20%);
3.10.4. в доменній зоні .com, .net, .org – 500,00 грн. (п’ятьсот гривень, 00 коп.) з
урахуванням ПДВ (20%);
3.10.5. в доменній зоні .ua – 1545,00 грн. (дев`ятьсот гривень, 00 коп.) з урахуванням
ПДВ (20%).
3.11. Послуга з підтримки доменного імені сплачується одноразово на рік у розмірі 360,00
грн. (сто вісімдесят гривень, 00 коп) з урахуванням ПДВ (20%).
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІКУ НАДАНИХ ПОСЛУГ
4.1. Замовник надсилає Виконавцю факсом чи електронною поштою замовлення обраної
послуги. На підставі отриманого замовлення Виконавець виставляє рахунок на сплату
Послуги та надсилає Замовнику електронною поштою чи факсом.

4.2. Послуги надаються Замовнику протягом дії даного Договору за умови передплати на
підставі виставленого рахунка.
4.3. Виконавець веде облік та збереження інформації про надані послуги та здійснені
платежі Замовника, а також забезпечує Замовнику доступ до даної інформації.
4.4. Контактною електронною адресою (e-mail) є адреса, зазначена при реєстрації
Замовника. Зміна контактної електронної адреси здійснюється за письмовою заявою
Замовника з обов’язковим наданням документів відповідно до п. 2.5 даного Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник має право на:
5.1.1. отримання якісного обслуговування відповідно до умов даного Договору;
5.1.2. реєстрацію будь-якої кількості доменів на своє ім’я, яка оформлюється окремими
додатками до даного Договору.
5.1.3. по закінченні терміну з моменту реєстрації продовження роботи домену за умови
надходження на адресу Виконавця письмового повідомлення про продовження домену не
менш ніж за 10 календарних днів до моменту закінчення терміну, а також подальшої
оплати Послуг відповідно до виставленого Виконавцем рахунка. Виконавець не може
гарантувати таке продовження, але зобов’язується докласти всіх зусиль для забезпечення
продовження. У разі відсутності можливості продовження доменного імені кошти,
сплачені Замовником на поточний рахунок Виконавця, повертаються Замовнику протягом
5 (п‘яти) робочих днів;
5.1.4. розпоряджання своїм доменним іменем, наданим йому згідно з даним Договором;
5.1.5. отримання технічної підтримки від представників Виконавця в робочий час
відповідно до графіку роботи Виконавця за телефонами, електронними адресами та в офісі
Виконавця відповідно до зазначених в договорі реквізитів;
5.1.6. розірвання даного договору з попереднім повідомленням не менш ніж за 30
календарних днів;
5.1.7. перевести доменне ім’я на обслуговування до іншого реєстратора у будь-який час
за умови дотримання правил та технічних вимог до процедури трансферу;
5.1.8. вимагати від Виконавця, а через нього і від адміністраторів відповідних реєстрів,
виконання чинних правил, регламентів та інших документів, що регулюють порядок
реєстрації, делегування, адміністрування та супроводу доменних імен.
5.2. Виконавець має право на:
5.2.1. залучення третіх осіб для виконання умов даного Договору;
5.2.2. розірвання Договору у разі несплати заборгованості протягом 25 днів з моменту її
виникнення. При цьому уповноважений реєстратор, за допомогою якого здійснюється
реєстрація та перереєстрація доменного імені Замовника в мережі Інтернет, відповідно до
чинних регулюючих документів доменної зони звільняє домен;
5.2.3. відкриття (обновлення) даних Замовника в зареєстрованому домені на власний
розсуд;
5.2.4. внесення змін в перелік та порядок надання Послуг за умови попереднього
письмового повідомлення Замовника не менш ніж за 30 днів до набрання чинності таких
змін.
5.3. Замовник зобов’язується:
5.3.1. надати Виконавцю достовірні контактні дані, необхідні для його ідентифікації як
реєстр анта доменного імені;
5.3.2. своєчасно попереджати Виконавця про всі зміни даних, пов’язаних з його
ідентифікацією;
5.3.3. своєчасно здійснювати оплату Послуг за даним Договором;
5.3.4. використовувати мережу Інтернет, керуючись чинним законодавством України;
5.3.5. зберігати конфіденційність наданих на виконання даного Договору даних, а саме
присвоєних Замовнику імені користувача, ідентифікаційного номеру аккаунта та пароля.

У випадку оприлюднення даної інформації, відповідальність за всі дії, вчинені під іменем
і з використанням пароля Замовника, відповідальність несе виключно Замовник.
Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-яку шкоду, заподіяну
Замовнику внаслідок оприлюднення чи втрати Замовником реквізитів доступу до
аккаунту та/або панелі управління доменом;
5.3.6. приймати до відома інформацію, що стосується змін в переліку та порядку надання
послуг, планових робіт по заміні апаратного комплексу та програмного забезпечення, а
також іншу інформацію, що може надходити від Виконавця на основні електронні адреси,
зазначені Замовником в контактних;
5.3.7. своєчасно інформувати Виконавця у разі зміни реквізитів, відповідальних осіб чи ін.
5.4. Виконавець зобов’язується:
5.4.1. надати Послуги відповідно до умов даного Договору на підставі укладених
Виконавцем договорів з реєстратором доменних імен у відповідній доменній зоні;
5.4.2. забезпечити цілодобове збереження, технічне обслуговування та моніторинг
працездатності обладнання, на якому розміщені ресурси Замовника, протягом дії даного
Договору;
5.4.3. повідомляти Замовника про факти спроб несанкціонованого втручання до Серверу,
якщо такі спроби спричинили проведення спеціальних дій з боку Виконавця;
5.4.5. дотримуватись конфіденційності при обробці персональних даних Замовника,
отриманих при оформленні замовлення або в процесі виконання даного Договору;
5.4.6. надавати Замовнику технічну підтримку та консультації з питань, пов’язаних з
реєстрацією та перереєстрацією доменного імені Замовника;
5.4.7. у разі відсутності можливості реєстрації/перереєстрації доменного імені Замовника,
повернути отримані від Замовника кошти, сплачені за не надані послуги, протягом 5
(п’яти) робочих днів.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Замовником Послуг за
даним Договором, яка сталася з вини Виконавця. Відповідальність Виконавця не може
перевищувати суму, що відповідає вартості не отриманих послуг.
6.2. Виконавець не несе відповідальність за:
6.2.1. будь-які збитки, понесені Замовником в результаті використання доменного імені,
зареєстрованого Виконавцем за даним Договором, а також через невірну експлуатацію
обладнання та/чи програмного забезпечення, розголошення Замовником атрибутів
авторизованого доступу до Послуг (ідентифікаційні дані) або зловмисні дії третіх осіб.
6.2.2. функціонування і доступ до окремих сегментів мережі Інтернет. Виконавець не
гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами чи серверами, які тимчасово
чи постійно недоступні через мережу Інтернет.
6.2.3. дефекти в будь-якому обладнанні, що не належить Виконавцю;
6.2.4. зміст інформації, розміщеної Замовником з використанням доменного імені,
зареєстрованого згідно з даним договором;
6.2.5. затримку в процесі реєстрації (делегування) доменного імені не з вини Виконавця
6.2.6. діяльність реєстратора, за допомогою якого здійснюється реєстрація доменного
імені відповідно до даного Договору
6.2.7. обмеження, введені реєстратором.
6.2.8. орфографічні чи інші помилки, допущені Замовником при оформленні замовлення
(заявки) чи зазначенні доменного імені.
6.3. Відповідальність Виконавця за доменне ім’я припиняється в момент розірвання
даного Договору.
6.4. Межа відповідальності Виконавця визначена сумою оплачених Замовником послуг
протягом дії даного Договору або терміну дії конкретної послуги.

6.5. Оператор Реєстру, Реєстратор (Виконавець) та Адміністратор відповідного Реєстру не
несуть відповідальність за використання Замовником доменного імені, зміст будь-яких
матеріалів на веб-сайтах, опублікованих під зареєстрованими доменами.
6.6. Замовник несе відповідальність за вибір доменного імені, можливі порушення
законодавства України, прав третіх осіб, пов’язаних з вибором та реєстрацією доменного
імені, а також ризики можливих збитків, що можуть виникнути в результаті таких
порушень.
6.7. Замовник несе повну відповідальність за можливе порушення ним прав на
зареєстровану торгову марку чи іншу інтелектуальну власність, а також за конфліктні
ситуації, що можуть виникнути при використанні назв інших організацій у написанні
зареєстрованих Замовником доменів.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Суперечки і спори, що виникають за даним Договором чи у зв'язку з ним, Сторони
прагнуть вирішити шляхом переговорів і консультацій.
7.2. У випадку неможливості вирішити спори згідно з п.7.1 протягом одного календарного
місяця, спори розглядаються в судовому порядку відповідно до законодавства України.
7.3. Претензії з питань отриманих Послуг Замовник надає Виконавцю в письмовому
вигляді протягом 2 (двох) робочих днів з дати виникнення спірної ситуації.
7.4. Розгляд претензій, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови відсутності
заборгованості з боку Замовника за даним Договором.
8. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
8.1. Виконавець, так само як і Адміністратор та Оператор відповідного Реєстру, не може
виступати відповідачем, консультантом чи свідком в будь-якому суді чи іншій інстанції
по справах третіх осіб, стороною в яких є діючий чи/або колишній замовник послуг, а
також з будь-яких зобов’язань чи витрат, пов’язаних з порушенням положень даного
договору Замовниками чи третіми особами, які використовували ім’я користувача,
ідентифікаційний номер аккаунта; або з розміщенням чи передачею будь-якого
повідомлення, інформації, програмного забезпечення чи інших матеріалів в мережі
Інтернет Замовником чи третіми особами, які могли використати реєстраційні дані
Замовника.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов'язань є наслідком обставин
непереборної сили (форс-мажор).
9.2. Обставинами непереборної сили варто вважати не існуючі на момент підписання
даного Договору обставини, що відбулися не з вини Сторін, походження і дію яких
Сторони не могли передбачити заздалегідь.
9.3. Обставинами непереборної сили визнаються наступні обставини: пожежі, стихійні
лиха, епідемії, аварії на транспорті, диверсії, війна і воєнні дії, заколоти, ембарго, вибухи.
9.4. Час виконання зобов'язань за цим Договором відкладається при виникненні
зазначених у пунктах 9.1–9.3 обставин на час, протягом якого останні будуть діяти.
9.5. Сторона, що потрапила під вплив обставин непереборної сили і внаслідок цього не
виконує взятих на себе зобов’язань відповідно до даного Договору, зобов'язана терміново,
не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу
Сторону. Несвоєчасне, більш ніж 5 (п'ять) днів, повідомлення про обставини непереборної
сили не дає відповідній Стороні права посилатися на них для виправдання.

9.6. Якщо обставини, зазначені в пунктах 9.1-9.3 даного Договору, продовжуються більш
як 1 (один) місяць, кожна Сторона вправі розірвати Договір цілком чи частково й у цьому
випадку жодна зі Сторін не вправі жадати від іншої Сторони виплати можливих збитків.
Сторони зобов'язуються протягом 1 (одного) місяця провести взаєморозрахунки, що
залишилися, якщо між ними існують заборгованості.
9.7. Виникнення та закінчення обставин непереборної сили повинно бути підтверджене
документом, який видає уповноважений державний орган.
10. ТЕРМІН ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими Сторонами та
діє до _________________
10.2. Дія Договору може бути припинена в будь-який час за згодою Сторін.
10.3. Замовник має право на одностороннє розірвання Договору з попереднім письмовим
повідомленням Виконавця за 30 (тридцять) календарних днів до моменту розірвання із
зазначенням причин розірвання.
10.4. Замовник має право на одностороннє розірвання Договору у випадку відмови та/або
незгоди Замовника із запропонованими Виконавцем змінами в переліку Послуг, з
попереднім повідомленням Виконавця за 30 (тридцять) календарних днів до моменту
розірвання.
10.5. У випадку порушення однією із Сторін умов даного Договору, інша Сторона має
право на одностороннє розірвання Договору за умови письмового попередження не менш
ніж за 14 календарних днів.
10.6. У випадку розірвання або припинення дії Договору вся інформація про Замовника
зберігається у Виконавця протягом 3 (трьох) років.
10.7. У випадку непогашення заборгованості Замовника протягом 25 календарних днів,
Договір вважається розірваним.
10.8. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.
10.9. Всі додаткові послуги та зміни в переліку послуг оформлюються окремими
додатками, яким привласнюється кожний наступний порядковий номер, підписуються
Сторонами та є невід’ємною частиною даного Договору.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «АС6723»
Адреса: 01042,м. Київ, вул. Академика Філатова,
10а, оф. 2/25
Р/рах _26001052732289 в Печерскій філії КБ
«Приватбанк» м.Київ
МФО 300711, ЄДРПОУ 39194611
ІПН 391946126558
E-mail: info@skif.com.ua, тел.: 585-50-02
Директор
ТОВ «АС6723»

_______________Ноговіцин Л.К.

ЗАМОВНИК
______________________________________________
Адреса:_______________________________________
Р/рах _________________________________________
МФО
, ЄДРПОУ_______________________
Св-во _____________, ІПН _______________________
E-mail:
тел.: ____________________

_______________________
_______________________

