ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
З РЕЄСТРАЦІЇ (ДЕЛЕГУВАННЯ) ДОМЕННОГО ІМЕНІ
м. Київ

2018 р.

Фізична особа-підприємець Сирота Ліана Олександрівна, включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
НКРЗІ за № 4536 згідно рішення від 28.04.2015р. №224, що в подальшому іменується «Реєстратор», який діє на підставі державної
реєстрації фізичної особи - підприємця від 27 березня 2015 року, номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
№2 067 000 0000 158084, з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що в подальшому іменується
«Реєстрант», з іншої сторони, послуги з реєстрації (делегування) доменного імені обрані Замовником. Цей публічний договір (оферта)
про надання платних послуг з реєстрації (делегування) доменного імені в подальшому іменується – «Договір».
Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній або юридичній особі його укласти. Цей
Договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх споживачів. Повне і
безумовне прийняття умов цього Договору вважається акцептом цієї публічної оферти згідно статті 641 та статті 642 Цивільного
кодексу України. Згідно п.4 статті 633 Цивільного кодексу України, Виконавець має право відмовити в наданні послуг за цим
Договором у випадку відсутності в нього технічної можливості надання споживачеві відповідних послуг. Цей Договір є таким, що
вчинений у письмовій формі, згідно абз.2 п.1 статті 207 Цивільного кодексу України, так як воля сторін виражена за допомогою
електронного або іншого технічного засобу зв’язку.
Замовник і Виконавець, які разом в подальшому іменуються – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір
про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ
Доменне ім’я – ім’я, що має вираз в літерному (літерно-цифровому) виді, що використовується в Інтернет з метою забезпечення
доступу до інформації. Доменне ім’я дає можливість адресації інтернет-вузлів та розміщених на них мережевих ресурсів (веб-сайтів,
серверів електронної пошти, інших служб) в зручній формі.
Домен - домен є адміністративно визначеною підмножиною ієрархічного простору доменних імен.
Адміністратор домену – особа, яка здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування
технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних імен українського сегмента мережі Інтернет, реєстру
публічних доменів в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та
оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору
доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.
Реєстратор доменних імен – суб’єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним договором між ним та Адміністратором,
здійснює надання послуг з реєстрації (делегування) доменного імені невизначеному колу осіб (реєстрантів).
Реєстрант доменного імені - фізична або юридична особа, яка користується послугами Реєстратора з реєстрації (делегування)
доменного імені.
Реєстрація (делегування) доменного імені – процедура делегування доменного імені, яку здійснює Реєстратор (за замовленням та в
інтересах Реєстранта), результатом якої є закріплення за Реєстрантом на заздалегідь визначений строк права на використання
відповідного доменного імені.
Заявка до Реєстратора на реєстрацію (делегування) доменного імені (Заявка) - відповідний запит на реєстрацію (делегування)
доменного імені, наданий Реєстрантом Реєстратору та складений у відповідності до цього Договору, Регламенту та Правил домену, за
формою наданою Реєстратором.
Блокування доменного імені – технічне унеможливлення використання доменного імені в мережі Інтернет. Виконується шляхом
застосування відповідних технічних засобів.
Плата за реєстрацію (делегування) - плата, яку сплачує Реєстрант Реєстратору за реєстрацію (делегування) доменного імені (імен).
Строк делегування – строк протягом якого Реєстратором забезпечується делегування доменного імені.
База даних Адміністратора (База) - база даних, керована Адміністратором. База даних Адміністратора містить адреси та дані
доменних імен юридичних, а також фізичних осіб, пов’язаних з цими доменними іменами і їх контактну інформацію. До Бази в
частині даних щодо адрес та доменних імен фізичних осіб, їх контактної інформації, мають доступ реєстратори та Реєстратор.
Якщо Реєстратор передав Адміністратору персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних»,
Адміністратор домену є володільцем бази персональних даних, що є частиною реєстру доменних назв і адрес мережі українського
сегмента Інтернет, на підставі закону. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із
захистом персональних даних, є захищеними в реєстрі доменних назв і адрес мережі українського сегмента Інтернет. Адміністратор
домену має право залучати до розпорядження цими даними спів-володільців на підставі договорів та/або закону. Правовідносини,
пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством.
Згода суб’єкта персональних даних – згода Реєстранта-фізичної особи щодо дозволу на обробку та використання її персональних
даних надана таким Реєстрантом Реєстратору, за формою наданою Реєстратором.
Регламент реєстрації доменних імен в відповідному домені (Регламент) – опис процедур та правил реєстрації (делегування)
доменних імен, що опублікований Адміністратором в мережі Інтернет та є публічно доступний.
Правила домену – правила, що розроблені Адміністратором домену з дотриманням чинних правил "Інтернет корпорації з присвоєння
імен та номерів" (ICANN (RFC#1591, ICP-1), з урахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного
досвіду, та є умовами надання послуг з реєстрації (делегування) доменного імені.
До цього Договору, в залежності від доменного імені обраного Реєстрантом, застосовуються наступні такі Правила:
- Правила домену .UA (http://hostmaster.net.ua/policy/?ua);
- Правила домену .COM.UA (http://hostmaster.net.ua/policy/?com.ua);
- Правила домену .KIEV.UA (http://hostmaster.net.ua/policy/?kiev.ua).
- Правила домену .ORG.UA (http://org.ua/);
- Правила домену .IN.UA (http://www.in.ua/policy.php);
- Правила домену .NET.UA (http://www.net.ua/index.php/ru/policymenu);
- Правила домену .EDU.UA (http://www.edu.ua/).
З повним і безумовним прийняттям умов цього Договору Реєстрант усвідомлює зміст Правил у повному обсязі, бере на себе всі
обов’язки, зазначені в Правилах та засвідчує свою згоду дотримуватись останніх у повному обсязі.
Сторінка №1 Публічного договору (оферти) про надання платних послуг з реєстрації (делегування) доменного імені

Станом на день укладення цього Договору Сторони не виключають в подальшому появу інших доменів (з відповідними Правилами).
Реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється Реєстратором в таких доменах за умови наявності технічної можливості і в
межах відповідних Правил та аналогічно умовам, передбаченим цим Договором.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. За цим Договором Реєстратор зобов’язується надавати послуги Реєстранту з реєстрації (делегування) доменного імені, за умови
наявності у Реєстратора технічної можливості надання таких послуг, а Реєстрант зобов’язується своєчасно та в повному обсязі, на
умовах та в порядку, передбаченому цим Договором, здійснити оплату таких послуг та користуватись делегованим доменним іменем
згідно з цим Договором та Правилами відповідного домену.
2.2. У випадку нездійснення Реєстрантом відповідної Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені, цей Договір не набуває
чинності так як Реєстрант повно та безумовно не акцептував (не прийняв) його умови, згідно статті 641 та статті 642 Цивільного
кодексу України.
3. ДЕЛЕГУВАННЯ
3.1. Реєстратор надає послуги з реєстрації (делегування) доменного імені згідно з заявкою наданою Реєстрантом, а у випадку якщо
Реєстрант є фізичною особою - за умови додаткового надання згоди суб’єкта персональних даних.
3.2. З наданням заявки, за умови необхідності, Реєстрант за запитом Реєстратора надає останньому інформацію відповідно до вимог
Правил домену.
3.3. Процес реєстрації (делегування) доменного імені здійснюється Реєстратором після укладення Договору та отримання відповідної
заявки, разом з інформацією відповідно до вимог Правил домену, згоди суб’єкта персональних даних (якщо Реєстрант-фізична особа),
документальних підтверджень певних фактів стосовно Реєстранта, коли Правила домену цього вимагають.
3.4. Вся надана Реєстрантом з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатися в Базі, а її актуальний стан
буде публічно доступний будь-якій особі через мережу Інтернет в реальному часі за протоколом WHOIS або НТТР.
3.5. Реєстрант стверджує, що інформація, надана ним Реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна
інформація, є повною, правильною та точною. Відповідальність за правильність і достовірність інформації та даних, викладених в
заявці та наданих при укладенні цього Договору, несе Реєстрант.
3.6. Реєстрант зобов’язується негайно повідомляти Реєстратора про всі та будь-які зміни інформації та даних, згаданих у пункті 3.2 та
пункті 3.5 Договору, з метою збереження повноти, правдивості та точності такої інформації та даних протягом всього строку
делегування доменного імені.
3.7. Реєстрант стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації та даних, яка надається ним
Реєстратору та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим,
що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі за протоколом WHOIS або НТТР.
3.8. Відмова в делегуванні доменного імені проводиться у таких випадках:
3.8.1. Доменне ім’я вже делеговано іншому реєстранту.
3.8.2. Доменне ім’я є синтаксично некоректним згідно з чинними стандартами Інтернет.
3.8.3. Не надано документальних підтверджень певних фактів стосовно Реєстранта, коли Правила домену цього вимагають.
3.8.4. Не надано згоди суб’єкта персональних даних (якщо Реєстрант-фізична особа).
3.8.5. Реєстрантом не здійснена відповідна Плата за реєстрацію (делегування) доменного імені.
3.8.6. У випадках передбачених Правилами домену.
3.9. Реєстратор приймає рішення про відміну делегування доменного імені в домені і скасування такого доменного імені у таких
випадках:
3.9.1. За власним бажанням Реєстранта, згідно з повідомленням надісланим Реєстрантом Реєстратору;
3.9.2. Відкликання згоди суб’єкта персональних даних (якщо Реєстрант-фізична особа);
3.9.3. Розірвання цього Договору або закінчення строку його дії (без переведення доменного імені іншому реєстратору);
3.9.4. Закінчення строку делегування та не продовження такого строку зі сторони Реєстранта (не здійснення наступної Плати за
реєстрацію (делегування) доменного імені);
3.9.5. Незгоди Реєстранта з новим розміром Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені (не здійснення відповідної
оплати);
3.9.6. За рішенням суду;
3.9.7. У випадках, передбачених Правилами домену.
3.10. Реєстрант розуміє і згоден з тим, що Реєстратор може здійснювати делегування доменного імені лише до тих пір, поки воно
використовується Реєстрантом відповідно до Правил домену.
3.11. Якщо делегування доменного імені здійснюється згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг, як того вимагають Правила
домену, то у випадку закінчення строку дії свідоцтва Реєстрант надасть Реєстратору, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до
дати закінчення строку дії свідоцтва, належним чином засвідчену копію доповнення до такого свідоцтва з зазначенням відомостей про
продовження строку його дії.
3.12. Реєстратор здійснює видалення доменних імен, щодо яких прийняте відповідне рішення суду, що набрало законної сили, шляхом
блокування таких доменних імен на строк 30 (тридцять) діб із подальшим видаленням.
3.13. Реєстратор має право, без погодження із Реєстрантом, на блокування доменних імен із подальшим видаленням у випадку надання
Реєстрантом недостовірної інформації щодо особи Реєстранта або, якщо така реєстрація (делегування) відбувається всупереч чинному
законодавству України.
4. ОПЛАТА ПОСЛУГ
4.1. Плата за реєстрацію (делегування) доменного імені визначається тарифами, які встановлюються Реєстратором та є невід’ємною
частиною цього Договору. З повним і безумовним прийняттям умов цього Договору Реєстрант усвідомлює зміст тарифів у повному
обсязі, засвідчує свою згоду здійснювати Плату за реєстрацію (делегування) доменного імені згідно з такими тарифами у повному
обсязі. Реєстратор має право змінювати встановлені тарифи протягом строку дії цього Договору шляхом розміщення їх за
електронною адресою www.luckynetwork.com.ua/dokumenti.html. Чинні тарифи розміщені за електронною адресою:
www.luckynetwork.com.ua/dokumenti.html.
4.1.1. У випадку незгоди Реєстранта з тарифами та нездійснення відповідної Плати за реєстрацію (делегування) доменного
імені, Реєстратор має право відмовити/ відмінити (не здійснювати) делегування доменного імені та/або розірвати цей Договір.
Сторінка №2 Публічного договору (оферти) про надання платних послуг з реєстрації (делегування) доменного імені

4.2. Здійснення Реєстрантом Плати за реєстрацію (делегування) відповідного доменного імені забезпечує строк делегування
такого доменного імені протягом 1 (одного) року. Строк делегування починає свій перебіг протягом трьох днів (в залежності
від проходження процедури делегування) з дати здійснення відповідної Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені.
Реєстрант має право здійснити Плату за реєстрацію (делегування) доменного імені наперед згідно з відповідним рахунком
Реєстратора, продовжуючи строк делегування відповідного доменного імені на строк кратний 1 (одному) року, але не менше ніж на 1
(один) рік, і не більше ніж на 10 (десять) років.
4.3. Реєстрант здійснює Плату за реєстрацію (делегування) доменного імені шляхом переказу відповідних коштів в безготівковій
формі на поточний рахунок Реєстратора в порядку, встановленому чинним законодавством України. Підтвердженням оплати є
банківські виписки з поточного рахунку Реєстратора про зарахування коштів.
4.4. У випадку первинної реєстрації доменного імені Реєстрант здійснює Плату за реєстрацію (делегування) доменного імені протягом
5 (п’яти) робочих днів з дня укладення цього Договору та виставлення відповідного рахунку Реєстратора. Відправлення такого
рахунку Реєстранту здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання умов пункту 3.3 Договору.
У випадку закінчення строку делегування, наступна Плата за реєстрацію (делегування) доменного імені повинна бути здійснена
Реєстрантом не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до закінчення строку делегування.
При нездійсненні таких оплат послуг з реєстрації (делегування) доменного імені протягом зазначеного строку, Реєстрант вважається
таким, що не виконав зобов’язання по оплаті послуг з реєстрації (делегування) доменного імені без будь-якого повідомлення.
4.5. Реєстратор за 1 (один) місяць до закінчення строку делегування доменного імені направляє повідомлення Реєстранту про
необхідність здійснення Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені та відповідний рахунок.
4.6. У випадку закінчення строку делегування, з простроченням здійснення Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені,
Реєстрант втрачає можливість делегування доменного імені (право на використання відповідного доменного імені).
Відповідальність у випадку припинення делегування доменного імені несе Реєстрант, за виключенням випадків, коли припинення
делегування сталося з вини Реєстратора.
4.7. Сторони дійшли згоди, що Реєстратор для обліку всіх послуг, які надаються Реєстранту, в системі обліку оплат послуг відкриває
на Реєстранта один обліковий запис (account). У випадку наявності у Реєстранта заборгованості перед Реєстратором за одним видом
послуг і оплаті за іншим видом послуг, Реєстратор має право врахувати таку оплату в погашення заборгованості.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Реєстратор та Реєстрант несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань відповідно до чинного
законодавства України та цього Договору, з особливостями та умовами передбаченими Правилами домену та Регламентом.
5.2. Реєстратор не гарантує, що запрошуване доменне ім’я, на яке була надіслана заявка, буде делеговане по заявці.
5.3. Реєстратор не гарантує, що до делегованого доменного імені буде доступ в будь-якій частині Інтернет.
5.4. Реєстрант несе відповідальність за всі аспекти використання делегованого доменного імені, і за все, що є результатом
використання такого делегованого доменного імені.
5.5. Реєстратор та Адміністратор не несуть відповідальність за наслідки використання або не використання, або неправомірне
використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушень Реєстрантом будь-яких прав
третіх осіб.
5.6. Реєстратор та Адміністратор не несуть відповідальність за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок
делегування доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації щодо Реєстранта та щодо доменного імені.
5.7. Реєстратор не бере на себе відповідальність за будь-який прямий (дійсний) документально підтверджений збиток, включаючи
шкоду нанесену майну Реєстранта, за винятком випадків навмисного або грубого невиконання своїх обов’язків зі сторони Реєстратора.
5.8. За цим Договором відшкодуванню не підлягають непрямі збитки, включаючи упущену вигоду (недоотримані доходи), шкода
нанесена діловій репутації та особиста шкода (моральні збитки).
5.9. Реєстратор не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку
порушення Реєстрантом умов Договору.
5.10. Реєстратор знімає з себе відповідальність за нездатність Адміністратора домену здійснити делегування доменного імені, а також
за будь-який збиток, пов’язаний з використанням цього доменного імені.
5.11. Відповідальність Реєстратора обмежується обсягом послуг, оплачених згідно цього Договору за звітний період, а саме:
відповідальність обмежена 100% від Плати за реєстрацію (делегування) відповідного доменного імені за відповідний строк
делегування протягом 1 (одного) року.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань (за винятком зобов’язань
по оплаті послуг з реєстрації (делегування) доменного імені) у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось
внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються: війна та/або бойові дії, повстання, масові
заворушення, мобілізація, епідемії, пожежі, повені, землетруси, та інші стихійні лиха, аварії на транспорті, акти або дії органів влади,
інші дії третіх осіб або будь-які інші події та обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх
зобов’язань за цим Договором, не залежать від волі Сторони та виникли після укладення цього Договору.
6.2. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої
обставини.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ
7.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Неврегульовані між Сторонами спори та розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
8. СТРОК ДІЇ І УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з дня повного та безумовного акцептування (прийняття) його умов Реєстрантом, за умови
здійснення відповідної Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені, що вважатиметься акцептом цієї публічної оферти згідно
статті 641 та статті 642 Цивільного кодексу України, та діє протягом строку делегування.
8.2. Цей Договір продовжує свою дію відповідно до продовження строку делегування (здійснення Плати за реєстрацію (делегування)
доменного імені).
8.3. Реєстрант має право розірвати цей Договір за умови сповіщення Реєстратора за 1 (один) місяць до бажаної дати розірвання цього
Договору. Повідомлення має бути відправлене на електронну адресу Реєстратора (hostmaster@luckynetwork.com.ua) з обов’язковим
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вкладенням відсканованого офіційного листа Реєстранта та подальшим направленням оригінала вкладеного листа на поштову адресу
Реєстратора. В окремих випадках необхідно додатково надати документальні підтвердження певних фактів стосовно Реєстранта, коли
Правила домену цього вимагають.
8.4. Реєстратор має право розірвати цей Договір попередивши Реєстранта за 1 (один) місяць до бажаної дати розірвання цього
Договору. Повідомлення має бути відправлене на електронну адресу Реєстранта або листом на поштову адресу Реєстранта.
8.5. Розірвання цього Договору не впливає на Плату за реєстрацію (делегування) доменного імені, яка була здійснена до моменту
розірвання (кошти, що сплачені Реєстрантом за цим Договором, поверненню не підлягають).
8.6. У випадку закінчення строку делегування доменного імені, якщо не буде продовжено строк делегування доменного імені зі
сторони Реєстранта з простроченням здійснення Плати за реєстрацію (делегування) доменного імені, Реєстрант втрачає можливість
делегування доменного імені (право на використання відповідного доменного імені) і більше не матиме ніякого відношення до такого
доменного імені. Таке доменне ім’я може бути зареєстроване (делеговано) іншому реєстранту. Реєстрант розуміє і визнає, що він бере
на себе відповідальність утриматися від скарг на Реєстратора та/або Адміністратора з метою делегування доменного імені строк
делегування якого минув.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір укладений українською мовою, згідно чинного законодавства України.
9.2. Всі документи, Правила, тарифи, заявки, повідомлення, тощо, які будуть складені в порядку, встановленому цим Договором, є
невід’ємною частиною Договору.
9.3. Кожна з Сторін повідомлятиме іншу Сторону про зміну своїх реквізитів негайно. До отримання такого повідомлення, останні
повідомлені реквізити вважатимуться вірними.
9.4. Всі повідомлення та документи направлені Стороною згідно цього Договору, а також рахунки та інша фінансова і загальна
інформація, передаються на/ за допомогою контактної адреси електронної пошти та/або поштових адрес. Сторона несе
відповідальність за актуальність і доступність її контактної адреси електронної пошти та поштової адреси. Реєстратор не приймає
претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на контактну адресу електронної пошти Реєстранта.
Всі повідомлення та документи, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація, надіслані Реєстратором на контактну адресу
електронної пошти Реєстранта вважаються отриманими з дати такого надіслання.
9.5. Укладаючи цей Договір, Реєстрант-фізична особа, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надає Реєстратору
свою повну, необмежену строком, згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення, знеособлення, знищення, передачу тощо) персональних та інших, наданих при укладенні цього Договору,
даних будь-яким законним способом, у тому числі з метою ідентифікації Реєстранта, а також даних про операції за Договором,
здійснених Реєстрантом або іншими уповноваженими ним третіми особами, що проводяться згідно умов Договору. Реєстрант дозволяє
Реєстратору надавати свої персональні дані державним органам та/або третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення
персональних комунікацій, передачі та отримання інформації. При цьому з правами суб’єкта персональних даних згідно ст.8 Закону
України «Про захист персональних даних» Реєстрант ознайомлений. В момент укладення цього Договору такі персональні дані
занесені до бази персональних даних Реєстратора, а з моменту реєстрації (делегування) доменного імені – їх включено до Бази даних
Адміністратора.
9.6. Реєстрант зазначає, що він своєчасно отримав в повному обсязі необхідну, доступну, достовірну інформацію про надання послуг з
реєстрації (делегування) доменного імені (у тому числі, але не обмежуючись, щодо змісту, якості, вартості та порядку надання таких
послуг), яка забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору, і така інформація була надана Реєстранту до замовлення ним
таких послуг відповідно до вимог законодавства України.
9.7. Якщо один або декілька пунктів (положень) цього Договору втрачають юридичну силу, або неоднозначно трактуються
Сторонами, тоді цей Договір в цілому не втрачає юридичну силу, але спірні пункти (положення) переглядаються Сторонами та при
спільній згоді заміняються пунктами (положеннями), що відповідають предмету цього Договору.
У випадку прийняття будь-яким судом рішення про недійсність чи неможливість виконання будь-якого положення цього Договору всі
інші положення залишаються дійсними.
9.8. Сторони погодили предмет цього Договору, вартість послуг з реєстрації (делегування) доменного імені та порядок її визначення,
строки надання таких послуг та строк дії цього Договору, та не мають з цього приводу жодних претензій одна до одної. Після набуття
чинності цим Договором всі та будь-які усні або письмові попередні домовленості щодо нього втрачають юридичну силу.
9.9. Реєстратор зазначає, що він має статус платника єдиного податку.
9.10. При виникненні обставин, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, а також
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та
справедливості.
10. РЕКВІЗИТИ РЕЄСТРАТОРА
ФОП Сирота Ліана Олександрівна
Місце проживання: 02139, м. Київ, вул. Кібальчича, буд. 12-Б, кв. 50;
Адреса для поштових повідомлень: а/c «Лаки Нетворк», Київ-1, 01001;
Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 067 000 0000 158084 від 27.03.2015 р.;
Ідентифікаційний номер 2442814946;
П/р № 26001010003475 в Регіональному відділені у м. Київ ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», код банку (МФО) 313849;
тел./факс (044) 205-44-55;
e-mail: admin@luckynetwork.com.ua
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