
ДОГОВІР N_____.15/DOMAIN 

на реєстрацію і підтримку доменних імен

м.Дніпропетровськ                                                                                                                           __.__.2015

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "Науково-виробниче  підприємство  "Трайфл  Ко,  ЛТД", 
надалі Реєстратор, Директор Єжихін Андрій Васильович, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
______________________________________________,   надалі Реєстрант,  ___________________ 
____________________________________  що діє  на підставі Статуту,  з  іншого боку,  склали даний 
Договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Реєстратор надає, а Реєстрант оплачує послуги з реєстрації,  продовження періоду делегування та 
технічної  підтримки  доменних  імен  Реєстранта,  а  також  консультаційного  супроводу  з  питань,  що 
пов'язані з делегуванням та функціонуванням даних доменних імен. 

2.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1.Вартість робіт та послуг, що надаються Реєстратором,  обчислюється на підставі Додатку N1  до 
Договору (далі – Прейскурант).
2.2.Форма оплати - авансова. Реєстрант здійснює попередню оплату послуг Реєстратора, виходячи з 
власних потреб, відповідно до Прейскуранта, на підставі даного Договору. Якщо за даним Договором 
Реєстратор  обслуговує  більше,  ніж  одне  доменне  ім'я,  Реєстрант  зобов'язаний  повідомити 
Реєстратора про призначення платежу.  

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
3.1.Реєстрант  та Реєстратор підписують  додаткову  угоду до  даного  Договору,  в  якій  зазначається 
доменне  ім'я,  що  підлягає  реєстрації  або  прийманню  на  обслуговування,  і  термін,  на  який  буде 
проведено реєстрацію або приймання імені. Така угода діє з момента підписання її обома сторонами і 
до закінчення терміну делегування доменного імені,  що зареєстроване Реєстратором або прийняте 
ним на обслуговування згідно даної угоди. У випадку пролонгації терміну делегування доменного імені, 
що обслуговується відповідно до однієї  із існуючих додаткових угод до даного Договору,  термін дії  
такої угоди автоматично подовжується.
3.2.Реєстрант надає Реєстратору додаткові документи,  що є необхідними для реєстрації доменного 
імені (для доменних зон,  реєстрація в яких передбачає наявність даних документів як обов'язкову 
умову). У випадку, якщо в процесі обслуговування доменного імені адміністрація доменної зони, в якій 
реєструється  доменне  ім'я,  вимагатимеме  від  Реєстратора  надати  додаткову  документацію,  що 
необхідна для подальшого делегування цього доменного імені (наприклад — у випадку зміни правил 
даної доменної зони або припинення терміну дії раніше наданих документів), Реєстрант зобов'язаний 
надати дану документацію Реєстраторові впродовж 7 робочих днів.
3.3.Реєстрант оплачує послуги Реєстратора відповідно до Прейскуранта.
3.4.Після  отримання  Реєстратором передоплати,  Реєстратор  впродовж 7  робочих днів  повідомляє 
Реєстранта про настання однієї з нижченаведених ситуацій:
- доменне ім'я зареєстроване / прийнято на обслуговування;
- в реєстрації / прийманні на обслуговування доменного імені відмовлено (з повідомленням причин);
- обробку заявки відкладено (з повідомленням причин). 
3.5.У випадку відмови в реєстрації доменного імені Реєстратор проводить повернення коштів, що були 
отримані від Реєстранта за дану послугу,  впродовж 3-х банківських днів. За бажанням Реєстранта, 
кошти можуть не повертатися, а бути використані для оплати інших послуг відповідно до Договору. 
3.6.В разі проведення Реєстратором реєстрації або продовження періоду делегування доменного імені 
Реєстратор оформлює акт виконаних послуг. 

4.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1.Обов'язки Реєстратора:
4.1.1.Реєстратор зобов'язаний забезпечувати технічне обслуговування доменних імен Реєстранта, що 
були зареєстровані  або  термін  делегування яких  подовжується,  згідно  даному Договору впродовж 
всього терміну їх делегування, який оплачено Реєстрантом. 
4.1.2.Реєстратор зобов'язаний надавати Реєстранту необхідний консультаційний супровід з питань, які 
пов'язані з делегуванням та функціонуванням доменних імен, що обслуговуються за даним Договором, 
впродовж усього терміну їхнього делегування, який оплачено Реєстрантом. 
4.1.3.Реєстратор зобов'язаний передати доменне ім'я,  що обслуговується ним по даному Договору, 
іншому реєстратору у разі отримання відповідної заяви від Реєстранта.
4.1.4.Реєстратор зобов'язаний  здійснювати  необхідні  дії  для  реєстрації  доменного  імені  або 
продовження  терміну  дії  делегування  доменних  імен,  що  вже  обслуговуються  згідно  Договору,  не 
пізніше, ніж через 7 робочих днів після отримання передоплати від Реєстранта в повному обсязі.
4.2. Обов'язки Реєстранта:
4.2.1.Реєстрант зобов'язаний надавати Реєстратору повну, правдиву  і точну  інформацію про себе, 



своєчасно повідомляти Реєстратора про всі зміни цієї інформації з метою збереження її повноти та 
достовірності  впродовж  всього  терміну  дії  даного  Договору.  Реєстрант  погоджується,  що  така 
інформація або її частина може бути публічно доступна в реальному часі через сервіс WHOIS.
4.2.2.Реєстрант зобов'язаний своєчасно надавати Реєстратору додаткові документи, що потрібні для 
реєстрації  або  продовження  терміну  делегування  доменного  імені  (для  тих  доменних  зон,  в  яких 
наявність цих документів є обов'язковою умовою для реєстрації доменного імені). 
4.2.3.Реєстрант  зобов'язаний внести передоплату за продовження делегування доменного імені  не 
пізніше, ніж за 14 робочих днів до закінчення терміну делегування цього доменного імені. 

5.ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1.Реєстратор  має  право  у  будь-який  час  у  безумовному  порядку  переглянути  Прейскурант. 
Інформація про зміни цін на послуги Реєстратора публікується на офіційному сайті  у відповідному 
розділі. Якщо Реєстрант не згодний зі зміною цін, він має право перенести делеговані йому доменні 
імена  на  обслуговування  до  іншого  реєстратора.  Делегування  доменних  імен  при  цьому  не 
відміняється, передоплата за вже делеговані доменні імена не повертається.

5.2.У разі  навмисних чи ненавмисних дій з боку Реєстранта, що порушують нормальну роботу інших 
користувачів мережі або  несуть загрозу працездатності систем Реєстратора, Реєстратор має право 
припинити надання послуг до з'ясування обставин.

5.3.Претензії Реєстранта до наданих послуг приймаються Реєстратором тільки за умови пред'явлення 
Реєстрантом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату послуг, і в строк не пізніше, 
ніж 3-и робочі дні з моменту виникнення спірної ситуації.

5.4.У випадку передачі одного або декількох доменних імен за заявою Реєстранта на обслуговування 
іншому реєстраторові, термін дії додаткової угоди, на підставі якої відбувалося обслуговування цього 
доменного імені, вважається завершеним з моменту передачі доменного імені.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1.Реєстрант  підтверджує,  що  ані  делегування  йому  доменного  імені,  ані  способ  прямого  чи 
непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб або 
організацій, в тому числі прав інтелектуальної власності.
6.2.Реєстратор  не  несе  відповідальність  за  збиток  будь-якого  роду,  понесений  Реєстрантом  або 
третьою  стороною  під  час  використання  або  неможливості  використання  Реєстрантом  послуг 
Реєстратора.
6.3.Реєстратор не несе  відповідальність за використання Реєстрантом  доменного імені,  а також за 
зміст будь-яких матеріалів на Web-ресурсах, що публікуються під цим доменним іменем.

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір є чинним з дати його підписання обома сторонами і до закінчення терміну делегування всіх 
доменних імен, що обслуговуються згідно даного Договору.

8.УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1.Дія  Договору  припиняється  у  випадку  передачі  всіх  доменних  імен,  що  обслуговуються  згідно 
Договору,  на обслуговування до іншого реєстратора. В цьому випадку делегування цих доменів не 
відміняється і передоплата не повертається.
8.2.У випадках, що передбачені п.5 даного Договору.
8.3.За ініціативою Реєстратора у разі невиконання  Реєстрантом своїх  зобов'язань. В цьому випадку 
передоплата не повертається.
8.4.Якщо впродовж 30 календарних днів з моменту підписання Договору відповідно до нього не було 
прийнято на обслуговування жодного доменного імені.
8.5.За  умови  розірвання Договору  за  ініціативою однієї  із  сторін,  у  випадках,  які  не  передбачено 
Договором, сторона-ініціатор письмово  повідомляє іншу сторону про свій намір не менше, ніж за 15 
календарних днів.

9.ФОРС-МАЖОР
9.1.Сторони  не  несуть  відповідальності  за  будь-які  затримки  у  виконанні  зобов'язань  або  їх 
невиконання  за  даною  угодою,  якщо  вказані  затримки  або  невиконання  сталися  внаслідок  форс-
мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини поза контролем сторін, 
включаючи наступне: війна (включаючи громадянську війну);  заколоти, ембарго, пожежі, повені або 
інше стихійне лихо, вибухи. Дія обставин форс-мажору має бути підтверджена компетентним органом, 
за винятком випадків, коли ці обставини загальновідомі або згідно з цим прийняті нормативно-правові 
акти органів влади в межах їх компетенції.
9.2.Після отримання інформації  про настання форс-мажорних обставин, що затримують виконання 
або іншим чином негативно позначаються на виконанні цього  Договору,  сторони впродовж 3-х днів 
письмово повідомляють один одного про те, що сталося. 
9.3.Жодна  із  сторін  не  несе  відповідальності  за  будь-який  збиток,  претензії  або  інші  витрати,  які 
можуть виникнути у іншої сторони в результаті форс-мажорних обставин.



9.4.Якщо  форс-мажорні  обставини  викликають  порушення  або  невиконання  зобов'язань  за  даною 
угодою, і їх період дії перевищує 180 (сто вісімдесят) днів, то будь-яка сторона має право припинити 
дію цього Договору після подання іншій стороні попереднього письмового повідомлення про свій намір 
вчинити так, за 30 (тридцять) днів до такого припинення.

10.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1.Цей Договір складено в двох однакових екземплярах, по одному для кожної із сторін.
10.2.Всі додатки, доповнення, зміни, які належним чином підписані обома сторонами, є невід'ємними 
частинами Договору.
10.3.Реєстратор є платником податку на прибуток на загальних умовах.

11.РЕКВІЗИТИ СТОРІН
11.1. РЕЄСТРАТОР: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Трайфл Ко, ЛТД"
Місцезнаходження: 49005, м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, буд.17, оф.222
Поштова адреса: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 17, к. 110
Р/р: 26004107752001 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
ЄДРПОУ 21871236
ІПН 218712304624
Тел. 0567319911 Факс (056) 731-99-11
Представник: Киян Володимир Володимирович
E-mail: hostmaster@trifle.net

11.2. РЕЄСТРАНТ: 
Місцезнаходження: 
Поштова адреса: 
Р/р:  в      МФО 
ЕДРПОУ  
ИПН 
Тел.  Факс 
E-mail: 
Представник: 

РЕЄСТРАТОР:

_____________  Єжихін Андрій Васильович

М.П.

РЕЄСТРАНТ:

_____________  _______________

М.П.

mailto:hostmaster@trifle.net


Додаток 1 до Договору N_____.15/DOMAIN  

__.__.2015

Прейскурант на   по  слуги   реєстрації  ,   продовження періоду делегування та технічної підтримки   
доменних імен

Зона Вартість Макс. термін *

ua ** 750 грн / рік 1 рік

dp.ua *** 60 грн / рік 10 років

if.ua 140 грн / рік 1 рік

ivano-
frankivsk.ua

140 грн / рік 1 рік

km.ua 140 грн / рік 1 рік

khmelnitskiy.ua 140 грн / рік 1 рік

cherkassy.ua 140 грн / рік 1 рік

ck.ua 140 грн / рік 1 рік

chernigov.ua 140 грн / рік 1 рік

cn.ua 140 грн / рік 1 рік

kiev.ua 140 грн / рік 1 рік

poltava.ua 140 грн / рік 1 рік

pl.ua 140 грн / рік 1 рік

rv.ua 140 грн / рік 1 рік

zt.ua 140 грн / рік 1 рік

zhitomir.ua 140 грн / рік 1 рік

uzhgorod.ua 140 грн / рік 1 рік

uz.ua 140 грн / рік 1 рік

rovno.ua 140 грн / рік 1 рік

cherkasy.ua 140 грн / рік 1 рік

com.ua 180 грн / рік 1 рік

net.ua 150 грн / рік 1 рік

org.ua 180 грн / рік 1 рік

edu.ua 90 грн / рік 1 рік

in.ua 110 грн / рік 1 рік

in 650 грн / рік 1 рік

com 450 грн / рік 10 років

net 450 грн / рік 10 років

org 450 грн / рік 10 років

biz 450 грн / рік 10 років

info 450 грн / рік 10 років

tel 450 грн / рік 1 рік

ru 450 грн / рік 1 рік
* Для деяких зон є можливість оплатити реєстрацію та обслуговування доменів на декілька років вперед.
**  Для  здійснення  реєстрації в  зоні UA  обов'язковою  умовою  є  наявність  торгівельної  марки  на  ім'я,  що 
реєструється.  
*** Реєстрація домена в зоні DP.UA для клієнтів, що розміщують у нас веб-ресурс або сплачують нам за поштову 
скриньку  виду  ім'я@домен.dp.ua,  є  безкоштовною:  реєструється  безкоштовно  тільки  те  доменне  ім'я,  яке  є 
необхідним для роботи відповідного сервісу.

РЕЄСТРАТОР:

_____________  Єжихін Андрій Васильович

М.П.

РЕЄСТРАНТ:

_____________ _________________

М.П.



Додаткова угода N  
до Договору N_____.15/DOMAIN

м.Дніпропетровськ                                                                                                                           __.__.2015

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "Науково-виробниче  підприємство  "Трайфл  Ко,  ЛТД", 
надалі Реєстратор, Директор Єжихін Андрій Васильович, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
____________________,  надалі Реєстрант, _______________ _________________________, що діє на 
підставі Статуту, з іншого боку, склали дану угоду про нижченаведене:

1.Згідно п.3.1 Договору N____.15/DOMAIN Реєстрант доручає Реєстратору реєстрацію доменного імені 
________________________  строком на  ____ рік  та  його  обслуговування  впродовж всього  терміну 
делегування. 

2.Ця  додаткова  угода  є  дійсною з  моменту  підписання  обома  сторонами  і  до  закінчення  терміну 
делегування  зареєстрованого  доменного  імені.  У  разі  оплати  Реєстрантом продовження  терміну 
делегування доменного імені відповідно до Прейскуранта, термін дії цієї додаткової угоди відповідно 
подовжується. 

РЕЄСТРАТОР:

_____________  Єжихін Андрій Васильович

М.П.

РЕЄСТРАНТ:

_____________ ___________________

М.П.



Додаткова угода N    
до Договору N_____.15/DOMAIN

м.Дніпропетровськ                                                                                                                           __.__.2015

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "Науково-виробниче  підприємство  "Трайфл  Ко,  ЛТД", 
надалі Реєстратор, Директор Єжихін Андрій Васильович, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
__________________________,  надалі Реєстрант, ____________________ ___________________, що 
діє на підставі Статуту, з іншого боку, склали дану угоду про нижченаведене:

1.Згідно п.3.1 Договору N___.15/DOMAIN Реєстрант доручає Реєстратору прийняти на обслуговування 
доменне  ім'я  ____________________,  подовжити  термін  його  делегування  строком на  ____  рік  та 
обслуговувати його впродовж всього терміну делегування.

2.Ця  додаткова  угода є  дійсною з  моменту  підписання  обома  сторонами  і  до  закінчення  терміну 
делегування  доменного  імені,  яке  прийнято  на  обслуговування.  У  разі  оплати  Реєстрантом 
продовження  терміну  делегування  доменного  імені  відповідно  до  Прейскуранта,  термін  дії  цієї 
додаткової угоди відповідно подовжується. 

РЕЄСТРАТОР:

_____________  Єжихін Андрій Васильович

М.П.

РЕЄСТРАНТ:

_____________ ____________________

М.П.


