ДОГОВІР № ____________
про надання послуг

р.

м.______________

«___» _______ 20__

Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» (надалі – «Локальна Інтернет-реєстратура»), що
включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за №1517 на підставі Рішення НКРЗ від
25.02.2010 року №83, що зареєстроване за адресою: Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська 31-33, код
ЄДРПОУ 31720260, в особі ______________________________, що діє на підставі ____________________,
з однієї сторони, та _______________________________ (надалі – «Кінцевий користувач»), що
зареєстроване за адресою:____________ _______________________________________, код ЄДРПОУ
_____________,
в
особі
___________________________,
що
діє
на
підставі
_____________________________________, з другої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна
окремо – «Сторона», уклали цей договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне:
1. Визначення термінів
Договір – цей договір про надання послуг.
RIPE (RIPE NCC) – Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) – є членською асоціацією,
що діє за законодавством Нідерландів та розташована в Амстердамі, Нідерланди. RIPE NCC, як Номерна
Інтернет-реєстратура, уповноважена делегувати Номерні Інтернет-ресурси в своєму регіоні обслуговування.
RIPE NCC розподіляє Номерні Інтернет-ресурси між локальними Інтернет-реєстратурами. До того ж, RIPE
NCC присвоює Незалежні номерні Інтернет-ресурси
Кінцевим користувачам для їх внутрішнього
користування згідно з чинною політикою RIPE щодо присвоєння Незалежних номерних Інтернет-ресурсів
Кінцевим користувачам.
Локальна Інтернет-реєстратура (ЛІР) - LIR (Local Internet Registry) – реєстратура в зоні обслуговування
RIPE NCC, яка отримує розподілення Номерних Інтернет-ресурсів від Номерної Інтернет-реєстратури (RIPE
NCC) з метою присвоєння Кінцевим користувачам.
Кінцевий користувач - юридична особа, яка підписала цей Договір з метою отримання від RIPE Незалежних
номерних Інтернет-ресурсів для внутрішнього використання та отримання Послуг від ЛІР.
Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним
адресним простором та базується на Інтернет-протоколах, визначених міжнародними стандартами.
Незалежні номерні Інтернет-ресурси – присвоєні безпосередньо RIPE NCC Номерні Інтернет-ресурси
(номер(и) автономної системи (AS), незалежні від провайдера (PI), ресурси IPv4 та IPv6), точки Інтернетобміну (IXP) або інші альтернативні ресурси присвоєні безпосередньо RIPE NCC.
Присвоєння – дія/рішення, якою/яким RIPE дозволяє Кінцевому користувачу використовувати визначені в
Запиті Незалежні номерні Інтернет-ресурси для внутрішнього використання. Ця дія/рішення може
передбачати публікацію даних Кінцевого користувача в Базі даних RIPE як уповноваженого використовувати
відповідні Незалежні номерні Інтернет-ресурси.
Запит на Присвоєння (Запит) – запит на Присвоєння Кінцевому користувачу визначених в запиті
Незалежних номерних Інтернет-ресурсів, який оформляється Кінцевим користувачем та направляється
Локальною Інтернет-реєстратурою на розгляд до RIPE.
Послуги – послуги, що надаються за цим Договором Локальною Інтернет-реєстратурою Кінцевому
користувачу з метою отримання ним від RIPE Незалежних номерних Інтернет-ресурсів для внутрішнього
використання. До таких послуг належать: опрацювання та розміщення Локальною Інтернет-реєстратурою у
RIPE NCC Запиту(ів) на Присвоєння, здійснення Локальною Інтернет-реєстратурою підтримки наданого
Присвоєння протягом строку дії Договору.
База даних RIPE – база даних RIPE, що дозволяє знаходити контактну та реєстраційну інформацію для
мереж в регіоні RIPE NCC. База даних RIPE містить IP-адреси, номери автономної системи (AS) та дані про
організації та користувачів, яким присвоєні ці ресурси, із зазначенням відповідної контактної особи POC
(Point of Contact).
AS (Autonomous System) – автономна система – сукупність IP-мереж, керованих одним або більшою
кількістю операторів, провайдерів телекомунікацій, які мають єдину чітко визначену політику маршрутизації
та взаємодіють, використовуючи загальний протокол маршрутизації між автономними системами в мережі
Інтернет - BGP (Border Gatway Protocol). Під час обміну зовнішньою інформацією про маршрутизацію, кожна
AS ідентифікується за унікальним номером.
IP-адреса – визначений чинними в мережі Інтернет міжнародними стандартами цифровий ідентифікатор,
що однозначно ідентифікує комп’ютер, маршрутизатор чи мережу в Інтернет.
Доменна система імен (DNS (Domain Name System) – ієрархічна розподільча система перетворення імені
хоста (будь-якого мережевого пристрою) в IP-адресу.
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Зворотне делегування DNS – Зворотне делегування системи іменування доменів (DNS) дозволяє
програмам знаходити ім’я домену за допомогою IP-адреси. Зворотне делегування досягається завдяки
використанню спеціальних імен доменів в in-addr.arpa (IPv4) та ipv6.arpa (IPv6).
PI (Provider Independent) – незалежні від провайдера IP-адреси – блок з IP-адрес, призначений
безпосередньо RIPE NCC для Кінцевого користувача. В зв’язку з обмеженням кількості IPv4-адрес, та
чинною Політикою RIPE NCC, ЛІР-ам забезпечується лише підтримка існуючих PI.IPv4 - протокол IP
четвертої версії, за якого кожному вузлу в мережі Інтернет присвоюється IP-адреса довжиною 4 октета.
IPv6 – протокол IP шостої версії, за якого кожному вузлу в мережі Інтернет присвоюється IP-адреса
довжиною 16 октет.
Октет – одиниця виміру інформації, що завжди дорівнює 8 бітам.
Організаційний платіж – разовий платіж, який має бути сплачений Кінцевим користувачем на користь ЛІР
за надання Послуг за цим Договором.
Плата за обслуговування – періодична плата, яка має сплачуватись Кінцевим користувачем на користь
ЛІР за надання Послуг за цим Договором.
Політика RIPE – політика щодо використання Незалежних номерних Інтернет-ресурсів, розроблена,
пристосована та опублікована RIPE NCC згідно з процесом прийняття політики, описаним в документі
«Процес розробки політики для RIPE», який можна знайти за адресою http://www.ripe.net.
2. Предмет Договору
2.1. Локальна Інтернет-реєстратура надає Кінцевому користувачу Послуги на умовах та в порядку, що
передбачені цим Договором, а Кінцевий користувач зобов’язується приймати Послуги та сплачувати
передбачені цим Договором платежі з метою отримання Кінцевим користувачем від RIPE Незалежних
номерних Інтернет-ресурсів для внутрішнього використання.
3. Порядок надання Послуг
3.1. Кінцевий користувач звертається до ЛІР для отримання форми Запиту на Присвоєння.
3.2. Заповнений Кінцевим користувачем Запит на Присвоєння направляється Кінцевим користувачем
Локальній Інтернет-реєстратурі. Локальна Інтернет-реєстратура за необхідності надає консультаційну
допомогу Кінцевому користувачу в оформленні Запиту на Присвоєння.
3.3. Заповнений Кінцевим користувачем Запит на Присвоєння ЛІР розміщує у RIPE NCC.
3.4. Присвоєння здійснюється безпосередньо RIPE NCC. Перед Присвоєнням RIPE NCC перевіряє
відповідність інформації, наведеної в Запиті, принципам поточної Політики RIPE щодо присвоєнь Кінцевим
користувачам. Чинні версії документів можна знайти за офіційною адресою RIPE NCC в мережі Інтернет:
http://www.ripe.net.
3.5. За умови дотримання Кінцевим користувачем умов цього Договору, ЛІР виконує підтримку Присвоєнь
RIPE, зокрема надає RIPE копії цього Договору та будь-яких документів, наданих Кінцевим користувачем
Локальній Інтернет-реєстратурі згідно з цим Договором для перевірки та контролю статусу Незалежних
номерних Інтернет-ресурсів та відповідності вимогам чинної Політики RIPE.
3.6. Кінцевий користувач розуміє та погоджується з тим, що Локальна Інтернет-реєстратура може
здійснювати підтримку Присвоєнь лише протягом того періоду, коли присвоєні Незалежні номерні Інтернетресурси використовуються Кінцевим користувачем згідно з відповідною чинною Політикою RIPE.
3.7. Локальна Інтернет-реєстратура здійснює підтримку Присвоєнь у разі дотримання Кінцевим
користувачем таких умов:
3.7.1. Кінцевий користувач використовує присвоєні йому Незалежні номерні Інтернет-ресурси лише для
внутрішніх потреб і в межах своєї власної мережі.
3.7.2. Кінцевий користувач розуміє та погоджується з тим, що Присвоєння не надає Кінцевому користувачу
будь-яких прав на власність або прав, які можуть бути передані, по відношенню до Незалежних
номерних Інтернет-ресурсів. Кінцевий користувач не може присвоювати, передавати, делегувати,
або ще якимось чином дозволити третім сторонам використовувати Незалежні номерні Інтернетресурси, присвоєні йому, у відповідності до Запиту, виконаного Локальною Інтернет-реєстратурою,
відповідно до чинного Договору.
3.7.3. Кінцевий користувач використовуватиме присвоєні йому Незалежні номерні Інтернет-ресурси лише
з метою, зазначеною в Запиті, на основі якого було здійснено Присвоєння таких Незалежних
номерних Інтернет-ресурсів.
3.7.4. Кінцевий користувач буде дотримуватися поточних вимог Політики RIPE стосовно Кінцевих
користувачів, опублікованої за адресою www.ripe.net, які можуть час від часу змінюватися згідно з
процесом перегляду Політики RIPE.
3.7.5. Кінцевий користувач протягом строку дії Договору надаватиме Локальній Інтернет-реєстратурі
правильну та оновлену інформацію про себе для внесення її до Бази даних RIPE.
3.7.6. Кінцевий користувач відповідатиме на кореспонденцію Локальної Інтернет-реєстратури та RIPE у
зв’язку з Присвоєнням, яку буде надіслано за адресою повідомленою Кінцевим користувачем
Локальній Інтернет-реєстратурі.
3.8. Кінцевий користувач розуміє та погоджується з тим, що RIPE може відкликати Присвоєння, якщо
Кінцевий користувач не використовує Незалежні номерні Інтернет-ресурси згідно з вимогами Політики RIPE
стосовно Кінцевих користувачів та положень, наведених в цьому Договорі.
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3.9. Після присвоєння RIPE NCC Незалежних Номерних Інтернет-ресурсів Кінцевому користувачу, Сторони
можуть підписати Додаток до цього Договору, в якому будуть вказані, які Незалежні Номерні Інтернетресурси були присвоєні Кінцевому користувачу.
4. Зобов’язання Сторін
4.1. Локальна Інтернет-реєстратура зобов’язана:
4.1.1. Надавати Послуги за цим Договором виключно за умови виконання Кінцевим користувачем своїх
зобов’язань за Договором.
4.1.2. Направляти Кінцевому користувачу рахунки для оплати за цим Договором.
4.1.3. У разі отримання Локальною Інтернет-реєстратурою заяви про припинення порушення авторського
права і (або) суміжних прав безпосередньо від заявника авторські і (або) суміжні права, якого порушені або
відповідного адвокатського запиту, оформленого з дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Локальна Інтернет-реєстратура зобов’язана не пізніше 24 (двадцяти чотирьох)
годин з дати отримання заяви/запиту про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав,
надіслати Кінцевому користувачу її копію для розгляду та усуненню порушення.
У разі якщо впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з дати направлення Кінцевому користувачу копії
заяви/запиту про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав Кінцевий користувач не
вчинив дій, які б унеможливи доступ до інформації, яка порушує авторські права і (або) суміжні права,
Локальна Інтернет-реєстратура самостійно унеможливлює доступ до зазначеної у заяві/запиті про
припинення порушення електронної (цифрової) інформації шляхом тимчасового припинення надання
Послуг. Про вжиті заходи Локальна Інтернет-реєстратура повідомляє заявника та Кінцевого користувача
впродовж 48 (сорока восьми) годин з дати отримання Локальною Інтернет-реєстратурою заяви/запиту про
припинення порушення.
4.1.3.1 Локальна Інтернет-реєстратура зобов’язана відновити доступ до інформації (відновити надання
Послуг) на 10 (десятий) робочий день з дня надсилання заявнику копії зави/запиту, передбаченого Законом
України «Про авторське право і суміжні права», якщо протягом цього часу заявник не надав їй документи,
що підтверджують відкриття судового провадження про захист його прав на об’єкт (об’єкти) авторського
права і (або) суміжних прав, щодо якого (яких) подавалася заява про припинення порушення.
4.1.4. Виконувати інші обов’язки за цим Договором.
4.2. Кінцевий користувач зобов’язаний:
4.2.1. Сплачувати вартість Послуг на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.
4.2.2. Підписувати та направляти Локальній Інтернет-реєстратурі акти наданих Послуг протягом 3 (трьох)
робочих днів з моменту отримання їх від ЛІР.
4.2.3. Негайно письмово повідомляти Локальну Інтернет-реєстратуру про будь-які зміни інформації
зазначеної у п.4.2.5 цього Договору, адреси або платіжних реквізитів Кінцевого користувача. До отримання
такого повідомлення останні надані вищезазначені дані вважаються правильними.
4.2.4. При отриманні від суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав та/або Локальної Інтернетреєстратури заяви про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав (її копії) чи
відповідного адвокатського запиту, оформленого з дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Кінцевий користувач невідкладно не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з
моменту отримання заяви/запиту, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної цифрової інформації,
яка порушує авторські права і (або) суміжні права щодо якої подано заяву/запит, та надати
заявнику/адвокату і Локальній Інтернет-реєстратурі інформацію про вжиті заходи відповідно до вимог Закону
України «Про авторське право і суміжні права».
4.2.5. Розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публічних базах даних записів про
доменні імена (WHOIS) таку достовірну інформацію про себе:
а) повне ім’я або найменування власника веб-сайту та Локальної Інтерент-реєстратури
(постачальника послуг хостингу);
б) повну адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту та Локальної
Інтерент-реєстратури (постачальника послуг хостингу);
в) контактну інформацію власника веб-сайту та Локальної Інтерент-реєстратури (постачальника
послуг хостингу), у тому числі адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо
оперативно зв'язатися.
4.2.6. При замовлені Послуг вказувати достовірну і коректну інформацію про себе, у тому числі свої контактні
дані, а у разі їх зміни невідкладно інформувати про це Локальну Інтернет-реєстратуру в порядку,
визначеному законодавством.
4.2.7.Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України, в тому числі у сфері авторського права
та суміжних прав.
4.2.8. Виконувати інші обов’язки за цим Договором.
4.3. Сторони зобов’язані не розголошувати третій особі конфіденційну інформацію, передану однією
Стороною іншій Стороні, окрім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
Конфіденційною вважається вся інформація, що обумовлена укладенням, виконанням та припиненням
даного Договору.
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5. Порядок оплати. Відповідальність Кінцевого користувача
5.1. За отримання Послуг Кінцевий користувач зобов’язується сплачувати Локальній Інтернет-реєстратурі
Організаційний платіж та Плату за обслуговування на умовах та в розмірі, передбаченому цим Договором.
5.2. Організаційний платіж становить:______ грн. (_____________________________) з урахуванням ПДВ,
та сплачується Кінцевим користувачем після підписання Сторонами Договору протягом 5 (п’яти) банківських
днів з моменту направлення Локальною Інтернет-реєстратурою рахунку на оплату.
5.3. Плата за обслуговування становить:________ грн. (_______________________) з урахуванням ПДВ, та
сплачується Кінцевим користувачем щорічно протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту
направлення Локальною Інтернет-реєстратурою рахунку на оплату.
5.4. При порушенні Кінцевим користувачем строку оплати Організаційного платежу та/або Плати за
обслуговування, Кінцевий користувач сплачує ЛІР пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла
у період нарахування пені, від розміру простроченого платежу за кожний календарний день прострочення
виконання зобов’язань.
5.5. Локальна Інтернет-реєстратура має право в односторонньому порядку перерахувати розмір Плати за
обслуговування у випадку зміни на дату виставлення рахунку офіційного курсу гривні по відношенню до
ЄВРО, у порівнянні з офіційним курсом гривні по відношенню до ЄВРО на дату підписання Сторонами
Договору. Перерахунок здійснюється із застосуванням офіційного курсу гривні до ЄВРО, встановленого
Національним банком України. Вказаний перерахунок розміру Плати за обслуговування здійснюється за
наступною формулою:
Со = Сн*(К 2 /К 1 ), грн. без ПДВ, де:
Со – сума до сплати, грн.,
Сн – розмір Плати за обслуговування в грн.,
К 2 – курс гривні до ЄВРО за курсом НБУ на дату виставлення рахунку на оплату,
К 1 – курс гривні до ЄВРО за курсом НБУ на дату підписання Сторонами Договору.
5.6. Локальна Інтернет-реєстратура може в односторонньому порядку змінювати розмір Плати за
обслуговування протягом строку дії цього Договору шляхом направлення Кінцевому користувачу письмового
повідомлення про такі зміни не пізніше ніж за 1 місяць до того, як ці зміни набудуть чинності.
5.7. Кінцевий користувач несе відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав,
вчинених з використанням мережі Інтернет, якщо він вчасно не вчинив дії, передбачені Законом України
«Про авторське право та суміжні права».
6. Відсутність гарантій
6.1. Локальна Інтернет-реєстратура не гарантує обов’язкового присвоєння Незалежних номерних Інтернетресурсів за Запитом.
6.2. Локальна Інтернет-реєстратура не гарантує, що присвоєні Незалежні номерні Інтернет-ресурси будуть
доступні в будь-якій частині мережі Інтернет.
6.3. Кінцевий користувач несе відповідальність за всі аспекти використання Незалежних номерних Інтернетресурсів, які присвоєні йому, та за наслідки використання цих Незалежних номерних Інтернет-ресурсів.
6.4. Локальна Інтернет-реєстратура за жодних обставин не несе відповідальності за збитки, спричинені
ненаданням (або невчасним наданням) доступу до Незалежних номерних Інтернет-ресурсів RIPE, а також
за збитки, так чи інакше пов’язані з використанням Незалежних номерних Інтернет-ресурсів.
7. Строк дії Договору. Припинення Договору
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін
та скріплення печатками Сторін та діє до моменту його припинення в порядку, передбаченому Договором.
7.2. Кінцевий користувач має право припинити дію Договору в односторонньому порядку шляхом
направлення Локальній Інтернет-реєстратурі письмового повідомлення про припинення не пізніше ніж за 30
календарних днів до дати припинення Договору.
7.3 Локальна Інтернет-реєстратура має право припинити дію Договору в односторонньому порядку шляхом
направлення Кінцевому користувачу письмового повідомлення про припинення не пізніше ніж за 60
календарних днів до дати припинення Договору.
7.4 Локальна Інтернет-реєстратура має право негайно припинити дію Договору в односторонньому порядку
шляхом направлення Кінцевому користувачу письмового повідомлення у таких випадках:
7.4.1. у випадку порушення (невиконання) Кінцевим користувачем будь-якого зі своїх зобов’язань за п. 3.7.
цього Договору;
7.4.2. у випадку порушення Кінцевим користувачем будь-якого іншого свого зобов’язання за цим Договором,
окрім тих, що зазначені в п. 3.7. та 4.1.3. цього Договору, за умови, що таке порушення не було виправлене
Кінцевим користувачем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту направлення Локальною
Інтернет-реєстратурою відповідного повідомлення.
7.5. Припинення дії Договору не тягне за собою повернення Кінцевому користувачу всіх або будь-якої
частини платежів (Організаційного платежу, Плати за обслуговування), що були сплачені Локальній
Інтернет-реєстратурі до дати припинення дії Договору.
7.6. Припинення дії Договору не звільняє Кінцевого користувача від обов’язку сплати Організаційного
платежу та/або Плати за обслуговування та/або пені, які мали бути сплачені до дати припинення Договору.
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7.7. У зв'язку з припиненням дії Договору Локальна Інтернет-реєстратура запитує RIPE видалити запис у Базі
даних RIPE про Незалежні номерні Інтернет-ресурси, присвоєні згідно з цим Договором, та запитує RIPE
вжити заходів з відкликання Зворотного делегування DNS для Незалежних номерних Інтернет-ресурсів.
Кінцевий користувач розуміє та приймає той факт, що Локальна Інтернет-реєстратура та RIPE можуть вжити
будь-яких необхідних заходів для того, щоб певні Незалежні номерні Інтернет-ресурси можна було знов
присвоювати іншим Кінцевим користувачам.
7.8. У зв'язку з припиненням дії Договору, за винятком випадків, коли замість цього Договору підписується
інший договір на використання тих самих Незалежних номерних Інтернет-ресурсів, як зазначено в п. 7.10.
цього Договору, Кінцевий користувач не матиме права використання Незалежних номерних Інтернетресурсів зазначених у Додатках до цього Договору, та ці Незалежні номерні Інтернет-ресурси можуть бути
присвоєні RIPE для використання іншими Кінцевими користувачами. Кінцевий користувач розуміє та
приймає той факт, що у цьому випадку Локальна Інтернет-реєстратура та RIPE не приймають жодних
претензій щодо подальшого використання Незалежних номерних Інтернет-ресурсів, зазначених у додатках
до цього Договору.
7.9 Дія цього Договору автоматично припиняється у випадку:
7.9.1. проведення ліквідації або банкрутства Кінцевого користувача;
7.9.2. проведення ліквідації або банкрутства Локальної Інтернет-реєстратури;
7.9.3. припинення дії Стандартної угоди про обслуговування між Локальною Інтернет-реєстратурою та RIPE.
7.10 Після припинення дії цього Договору згідно з пунктами 7.2, 7.3, 7.9.2., 7.9.3. Договору, Кінцевий
користувач може отримати право використовувати ті самі Незалежні номерні Інтернет-ресурси, уклавши
договір про присвоєння ресурсів Кінцевим користувачам з RIPE, або надіславши заявку на присвоєння
ресурсів у відповідності з положеннями договору з іншою локальною Інтернет-реєстратурою. Кінцевий
користувач розуміє та погоджується з тим фактом, що Незалежні номерні Інтернет-ресурси можуть бути
присвоєні RIPE іншому Кінцевому користувачу, якщо Кінцевий користувач не надіслав запит на використання
тих самих Незалежних номерних Інтернет-ресурсів протягом трьох місяців після припинення Договору.
8. Прикінцеві положення
8.1. Всі питання й умови, не врегульовані даним Договором регулюються в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
8.2. Будь-які спори, що виникають між Кінцевим користувачем та ЛІР під час виконання Договору або у зв’язку
з ним, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно чинного
законодавства України.
8.3. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які
попередні Договори, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмета Договору.
8.4. Акти та Додатки до цього Договору, з моменту їх підписання Сторонами стають невід’ємною частиною
Договору.
8.5. Жодна Сторона не має права передавати свої права та/або обов'язки за цим Договором третім особам
без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
8.6. Після припинення дії Договору з будь-якої причини, положення про конфіденційність, передбачене п.
4.3. Договору, залишається чинним протягом 3 (трьох) років з моменту такого припинення.
8.7. Листування, пов'язане з виконанням, зміною або припиненням Договору здійснюється листами (в тому
числі рекомендованими), за допомогою кур'єрського зв'язку.
8.8. Цей Договір укладений українською мовою у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по
одному примірнику для кожної Сторони.
8.9. Локальна Інтернет-реєстратура може надавати RIPE копії цього Договору та будь-яких документів,
наданих Кінцевим користувачем Локальній Інтернет-реєстратурі згідно з цим Договором для перевірки та
контролю статусу Незалежних номерних Інтернет-ресурсів та відповідності вимогам чинної Політики RIPE.
8.10 Локальна Інтернет-реєстратура залишає за собою право в односторонньому порядку вносити
доповнення та\або зміни до умов цього Договору. Локальна Інтернет-реєстратура зобов’язана письмово
повідомити Кінцевого користувача про такі зміни/доповнення до Договору щонайменше за один календарний
місяць до того, як ці зміни або доповнення набудуть чинності.
8.11. ЛІР має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
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9. Реквізити та підписи Сторін
ЛОКАЛЬНА ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАТУРА:
ПрАТ «ДАТАГРУП»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Адреса для листування: _______________________
____________________________________________
п/р №________________________________________
Код ЄДРПОУ 31720260
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825,
ІПН 317202626585
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада
_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ

КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ:
___________________
__________________________
Адреса для листування:______________________
п/р № __________________ в ______________,
МФО ________
Код ЄДРПОУ _______________
Свідоцтво платника ПДВ № _________,
ІПН _________________
Платник ______________________________
Контактний телефон: ___________, e-mail:_______
________________________
посада

_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ
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АКТ
приймання-передачі наданих Послуг
за Договором про надання послуг
№__________ від «___» ____________ 20 __ р.
м. _______________

«___»_________20 __ р.

Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» (надалі – «Локальна Інтернет-реєстратура»),
що зареєстроване за адресою: Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська 31-33, код ЄДРПОУ
31720260, в особі ______________________________, що діє на підставі ____________________, з
однієї сторони, та _______________________________ (надалі – «Кінцевий користувач»), що
зареєстроване за адресою:____________ _______________________________________, код
ЄДРПОУ _____________, в особі ___________________________, що діє на підставі
_____________________________________, з другої сторони, надалі разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Акт приймання-передачі Послуг (надалі –
«Акт») про наступне:
1. Для надання Послуг за Договором №___ від «__» _________ 20 __ р., (надалі – «Договір») Локальна Інтернетреєстратура надала, а Кінцевий користувач отримав наступні Послуги:
Вартість (грн.)
ПДВ (20%),
Вартість (грн.)
Обсяг Послуг
Кількість
без ПДВ
грн.
з ПДВ (20%)
Організаційний платіж за присвоєння 1
Незалежних номерних Інтернет-ресурсів
Плата за обслуговування Незалежних ___
номерних Інтернет-ресурсів згідно Додатку
№__ до Договору
Всього (грн..) з ПДВ (20%):
2. Кінцевий користувач приймає результат наданих Послуг без зауважень та претензій.
3. З моменту підписання Сторонами цей Акт стає невід’ємною частиною Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЛОКАЛЬНА ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАТУРА:
ПрАТ «ДАТАГРУП»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Адреса для листування: ________________________
____________________________________________
п/р ___________________________________________
Код ЄДРПОУ 31720260
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825,
ІПН 317202626585
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада
_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ

КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ:
___________________
__________________________
Адреса для листування:_________________________
п/р № __________________ в ______________,
МФО ________
Код ЄДРПОУ _______________
Свідоцтво платника ПДВ № _________,
ІПН _________________
Платник ______________________________
Контактний телефон: ___________, e-mail:__________
________________________
посада

_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ
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Додаток № 1 до Договору №__________
від «____»______________ 20 __ р.

ВИД, ПЕРЕЛІК, КІЛЬКІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ НОМЕРНИХ ІНТЕРНТЕ-РЕСУРСІВ

№ п/

Вид Незалежних номерних
Інтернет-ресурсів

Кількість Незалежних
номерних Інтернетресурсів

Мета використання
Незалежних номерних Інтернет-ресурсів

Реквізити та підписи Сторін
ЛОКАЛЬНА ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАТУРА:
ПрАТ «ДАТАГРУП»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Адреса для листування: _____________________
_________________________________________
п/р _________________________________________
Код ЄДРПОУ 31720260
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825,
ІПН 317202626585
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада
_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ

КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ:
___________________
__________________________
Адреса для листування:_________________________
п/р № __________________ в ______________,
МФО ________
Код ЄДРПОУ _______________
Свідоцтво платника ПДВ № _________,
ІПН _________________
Платник ______________________________
Контактний телефон: ___________, e-mail:__________
________________________
посада

_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ
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