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Д О Г О В І Р № _________ 
про надання послуг 

 

Цей Договір про надання послуг (надалі – Договір) складено та підписано у місті Києві “___”________ 20__ року: 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Вебчойс», юридичною особою за законодавством України, що 
надає послуги під торговою маркою «101 Домен» (далі – «Реєстратор» або «101 Домен»), в особі директора 
Андрущенко Владислава Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

_________________________________________________________________, юридичною особою за 
законодавством України (надалі – «Клієнт»), в особі ______________________________________________________, 
що діє на підставі _____________________, з іншого боку, разом «Сторони». 

Сторони уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору 
1.1. Реєстратор на підставі заявок Клієнта надає послуги з реєстрації або продовження доменних імен, а також 

інші послуги відповідно до переліку послуг, розташованих на сайті Реєстратора https://www.101domain.ua (надалі – 
«Послуги»), а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити послуги Реєстратора відповідно до умов цього Договору. 

1.2. Вид та кількість наданих послуг Клієнт визначає самостійно, шляхом направлення відповідних заявок 
через автоматизовану систему, надану Реєстратором. 

1.3. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України повним прийняттям умов цього Договору є факт подачі заявки 
на Послугу і здійснення Клієнтом платежу в рахунок сплати Послуг, а також надходження відомостей з банку про 
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Реєстратора. 

1.4. ТОВ «Вебчойс» надає послуги в рамках цього Договору спільно з компанією 101domain GRS Limited., 
акредитованим реєстратором в ICANN. 

1.5. Прийняття (акцепт) Цього Договору Клієнтом означає, що Клієнт прочитав, зрозумів, визнає і 
погоджується дотримуватися правил та умов Договору, поряд з усіма іншими відповідними договорами реєстратора, на 
які посилається цей Договір, в тому числі, серед іншого: 

- Умови конфіденційності (https://www.101domain.ua/politika-konfidentsialnosti.htm ) 

- Умови UDRP (https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru ) 

- Умови URS (https://www.icann.org/news/announcement-2013-03-05-ru ) 

- Політика зміни реєстратора (https://www.icann.org/resources/pages/transfers-2012-02-25-ru) 

- Політика врегулювання розбіжностей при зміні реєстратора (https://www.icann.org/resources/pages/tdrp-
2012-02-25-ru) 

- Права та обов'язки Реєстранта згідно з Угодою про Акредитацію Реєстраторів 
(https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-ru). 

- Єдина політика вирішення спорів щодо домену .UA, Правила до неї (.UA Domain Name Dispute Resolution 
Policy, Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів 
щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property 
Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/  

 
2. Визначення використовуваних термінів: 

- терміни «ми», «нас», «наш» або «101Домен» відносяться до компанії Реєстратора; 

-  Терміни «ви», «ваш», «користувач», «реєстрант» або «Клієнт» означає будь-яка фізична або юридична 
особа, яка підписує цей Договір в якості Клієнта та погоджується з його умовами. Ніщо в цьому Договорі не повинно 
розглядатися як надання будь-яких прав третім особам; 

- Домен (доменне ім'я) – символьне позначення, що служить для ідентифікації одиниць адміністративної 
автономії (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших мережевих служб і сервісів) та їх адресації в мережі Інтернет, 
у зручній для людини формі; 

- Доменна зона – сукупність доменних імен певного рівня, що входять в конкретний домен; 

- Реєстратор – суб'єкт підприємницької діяльності, який, згідно з відповідними Договорами між ним та 
Адміністраторами доменних зон, має повноваження надавати послуги з технічного забезпечення делегування та 
функціонування доменних імен, невизначеному колу осіб (Реєстрантів); 

- Реєстрант – фізична або юридична особа, що користується послугами Реєстратора щодо забезпечення 
делегування та функціонування доменних імен. 
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- Реєстр доменних імен - являє собою базу даних всіх доменних імен, зареєстрованих в домені верхнього рівня. 
Оператор Реєстру, так званий Мережевий Інформаційний Центр (Network Information Center (NIC), є частиною системи 
доменних імен (DNS) мережі Інтернет, яка містить базу даних доменних імен і генерує файли зон, які перетворюють 
доменні імена в IP-адреси; 

- Реєстрація (делегування) доменного імені - процедура делегування нового доменного імені, яка здійснюється 
Реєстратором на замовлення і в інтересах Клієнта, результатом якої є закріплення за Реєстрантом, на заздалегідь 
визначений строк, прав на використання відповідного доменного імені; 

- Продовження (поновлення) доменного імені - продовження реєстрації (делегування) доменного імені на 
новий, заздалегідь визначений строк. 

- WHOIS – мережевий протокол прикладного рівня, основне застосування якого полягає в отриманні 
реєстраційних даних про власників доменних імен, IP-адрес і автономних систем. 

- gTLD (Generic top level domains) – загальні (загального призначення) або генеричні домени верхнього рівня. 
Клас доменів верхнього рівня, які використовуються для загальних цілей і де ICANN має важливу роль в координації 
(на відміну від національних доменів верхнього рівня (ccTLD, які управляються локально). 

- ccTLD (Country-code top-level domain) – національний домен верхнього рівня. Клас доменів верхнього рівня, 
які призначаються тільки для позначення країн, перерахованих у стандартах ISO 3166-1. В даний час, в більшості 
випадків - це дволітерні коди, проте вже існують і нелатинські еквіваленти. В основному розробка політик, для окремих 
національних доменів верхнього рівня, належить місцевим організаціям, на відміну від інших доменів верхнього рівня 
де ICANN встановлює політику. Це вимога, щоб ccTLD керувався в межах країни, до якої він призначений, таким чином 
відповідав місцевим актам, правилам і т. д., щоб була можливість впливати на те, як домен працює. 

 
3. Обліковий запис Клієнта на 101Домен: 
3.1. Клієнту надається унікальний обліковий запис на 101Домен (далі – «обліковий запис»), який дозволяє 

купувати, управляти і контролювати одержувані послуги через сайт. Клієнт заявляєте та гарантуєте 101Домен, що вся 
інформація, яку він надаєте при створенні облікового запису, є точною, актуальною і повною. Клієнт також має 
підтримувати інформацію в актуальному стані протягом усього часу існування облікового запису. Якщо у 101домен 
з'являться підозри, що будь-яка інформація облікового запису не відповідає дійсності, є неправдивою або неточною, 
101домен може, на свій розсуд, призупинити або анулювати обліковий запис Клієнта і надані Клієнту Послуги. 

3.2. Відповідальністю Клієнта є підтримка і оновлення імені користувача і пароля, які дозволяють отримати 
доступ до послуг, що надаються 101домен, за допомогою облікового запису Клієнта. Клієнт має якомога частіше 
змінювати пароль і використовувати тільки надійні паролі. 101домен не несе відповідальності за діяльність, яка 
відбувається у облікового запису Клієнта, будь вона санкціонована Клієнтом чи ні. Клієнт має слідкувати за захистом 
інформації на своєму обліковому запису і, в разі необхідності, сповіщати 101домен про будь-яке порушення безпеки 
або про спробу несанкціонованого доступу до свого облікового запису. 101домен рекомендує Клієнту використовувати 
додаткові послуги безпеки, які надаються 101домен, для забезпечення безпеки інформації і самого облікового запису 
Клієнта. 101домен не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені Клієнтом у зв'язку з несанкціонованим 
доступом до його облікового запису. 

 
4. Програмне забезпечення та послуги, що надаються сторонніми організаціями. 
4.1. Клієнт повністю визнає, що в рамках цього Договору 101домен надає послуги або програмне забезпечення, 

які можуть належати третім особам, не пов'язані зі 101домен («послуги сторонніх організацій»). 101домен не несе 
відповідальності за виконання, повноту, правильність або збої в роботі послуг сторонніх організацій. Крім цього, Клієнт 
погоджується дотримуватися умов, необхідних для використання послуг сторонніх організацій. 

 
5. Реєстрація доменних імен верхнього рівня загального призначення (генеричних  доменів) 
5.1. Компанія 101domain GRS Limited є реєстратором, акредитованим Інтернет - корпорацією з присвоєння 

імен і адрес («ICANN») для генеричних доменних імен верхнього рівня («gTLD»), таких як .com, .net. .org, .info, .biz, 
.jobs і багатьох інших, а також різних спонсорованих доменних імен верхнього рівня («sTLD»). Компанія 101Домен 
може, на свій розсуд, приймати заявки на реєстрацію мовами, які не передбачені Американським стандартним кодом 
для обміну інформацією (non-ASCII), таких як китайський, корейський і інші («Internationalized Domain Names» або 
«IDN»). ICANN контролює реєстрацію та інші аспекти gTLD, а також політику і діяльність акредитованих реєстраторів, 
таких як компанія 101domain GRS Limited. 

5.2. Клієнт визнає і погоджується, що права Клієнта на будь-які доменні імена, зареєстровані або оновлені за 
допомогою 101Домен, підпадають під контроль і регулювання компанії ICANN, та інших відповідних реєстрів та 
законів, у тому числі Закону України «Про телекомунікації», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про 
захист від недобросовісної конкуренції», Цивільного кодексу України. 

5.3. Клієнт погоджується дотримуватися умов цього Договору для реєстрації та поновлення доменних імен, а 
також всіх умов ICANN, що регулюють реєстрацію та поновлення таких доменних імен, включаючи, крім іншого, таку 
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політику щодо вирішення спорів, як Єдину Політику щодо Врегулювання Спорів про Доменні Імена (Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy або «UDRP») і Uniform Rapid Suspension Policy («URS»), а також всі поточні і майбутні 
політики, пов'язані з відповідними доменними іменами, включаючи будь-які політики щодо даних WHOIS. 

5.4. Правила і політики, які визначає ICANN, добровільно застосовуються учасниками відносин у сфері 
регулювання всесвітньої мережі Інтернет, а відповідно сторони погоджуються застосовувати їх на підставі статті 7 
Цивільного кодексу України як джерело права у формі звичаю, який не суперечить актам цивільного законодавства 
України та ратифікованим міжнародним договорам. 

5.5. Реєстрація доменного імені не є дійсною до тих пір, поки адміністратор реєстру не зареєструє доменне 
ім'я. Для ознайомлення зі списком Реєстрів, а також отримання додаткової інформації про домени верхнього рівня 
gTLD, пройдіть по посиланню https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en. Реєстрація доменного імені 
проводиться на певний строк і цей термін має певну дату закінчення дії реєстрації, а також строк реєстрації може бути 
продовжений. Для доменних імен, які проходять перший раз реєстрацію, термін реєстрації починається з моменту 
реєстрації у відповідному Реєстрі. Клієнт погоджується, що 101домен не несе відповідальності за будь-які помилки, 
упущення або інші дії з боку Реєстру пов'язані з запитом реєстрації, продовження, зміни або перенесення доменного 
імені. Реєстрація або продовження доменного імені вступає в силу тільки з моменту створення такої реєстрації або 
продовження в Реєстрі. 

 
6. Реєстрація національних доменів верхнього рівня 
6.1. На додаток до gTLD, sTLD, і IDN, 101Домен також реєструє національні доменні імена верхнього рівня 

(«ccTLD»). Існують додаткові угоди у кожної доменній зоні ccTLD, з якими Клієнту необхідно буде ознайомитися і 
прийняти, в разі, якщо Клієнт хоче зареєструвати в цій зоні доменне ім'я. Кожен реєстр ccTLD створює і застосовує свої 
норми, правила, політики та процедури, що регулюють різні аспекти відповідного простору доменних імен, включаючи, 
крім іншого, політику вирішення спорів, яка може відрізнятися від політики, визначеної ICANN і WHOIS. 
Посилання на інформацію по кожній політиці Реєстрів ccTLD можна знайти тут: https://www.iana.org/domains/root/db.  
Посилання для українського Реєстру: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/. Регламент особливостей реєстрації приватних 
доменних імен другого рівня в домені .UA https://hostmaster.ua/policy/ua. 

6.2. При реєстрації ccTLD за допомогою 101Домен, Клієнт визнає і погоджується з усіма правилами, 
положеннями та процедурами відповідного Реєстру ccTLD. 

6.3. 101Домен іноді може опубліковувати частину політики кожного Реєстру ccTLD на Сайті, в тому числі 
інформацію про вимоги, оновлення, політику відшкодування, та іншу інформацію. 101Домен не несе ніякої 
відповідальності за будь-які помилки або упущення, що опубліковані на Сайті. Правила реєстрації ccTLD можуть 
змінюватися час від часу, і Клієнт відповідальний за перевірку правил, норм, політик і процедур кожного Реєстру 
ccTLD. 

6.4. У разі, коли 101Домен не може більше обслуговувати будь-яку з доменних зон у домені .UA – 101домен 
буде діяти у відповідності з правилами реєстру .UA, що опубліковані за посиланням https://hostmaster.ua/documents.php. 

 
7. Реєстрація преміум доменних імен. 
7.1. Клієнт визнає, що 101Домен надає на Сайті послугу з реєстрації преміум доменних імен («преміум – 

домени»), в рамках окремих угод з третьою стороною, яка не має відношення до 101Домен («послуги 3-х сторін»). 
101Домен виступає в якості посередника для купівлі преміум-домену і не несе відповідальності за виконання або 
нездатність надати послуги 3-ю стороною, а також повноту і правильність їх надання. Додатково, Клієнт погоджується 
дотримуватися термінів та умов використання послуг 3-х сторін, встановлених 3-ю стороною, що надає дані послуги. 

 
8. Відновлення і придбання доменного імені 
8.1. 101Домен може, час від часу, пропонувати послуги з відновлення чи придбання доменного імені, 

включаючи, серед іншого, купівлю і реєстрацію доменних імен із закінченим строком дії, надання послуг щодо Єдиної 
Політики Врегулювання Доменних Спорів (UDRP), і анонімні переговори з придбання (послуга «відновлення»). 

8.2. Клієнт повністю усвідомлює, що витрати, понесені в результаті надання «послуги відновлення» не 
підлягають поверненню. 101Домен не гарантує успішний результат використання даної послуги. 

 
9. Попередня реєстрація, Sunrise і Landrush 
9.1. У разі, якщо 101Домен здійснює попередню реєстрацію, яка доступна для gTLD, sTLD, IDN або ccTLD, то 

під час Landrush або під час фази загальної попередньої реєстрації, 101Домен не гарантує успішного прийняття заявки 
Клієнта на попередню реєстрацію або, у разі успішної реєстрації такої заявки, негайний доступ Клієнта до доменного 
імені. 101Домен може використовувати послуги 3-х сторін для попередньої реєстрації. 

9.2. Оплата попередньої реєстрації, а також всі витрати, пов'язані з такою реєстрацією, в незалежності від 
результату, поверненню не підлягають. 
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10. Гарантії щодо реєстрації або поновлення 
10.1. Жодна реєстрація або поновлення домену, в рамках цього Договору, не може вважатися успішною, до тих 

пір, поки 101Домен не надасть заявку на реєстрацію або поновлення такого доменного імені на розгляд у відповідний 
Реєстр, і поки Реєстр не прийме цю заявку і активує реєстрацію або зробить поновлення відповідного доменного імені 
Клієнта. Подача заявки на 101Домен і факт прийняття нами платежу за заявкою Клієнта, не є гарантом успішного 
проходження реєстрації (або поновлення) відповідного доменного імені Клієнта. 

10.2. Клієнт визнає, що 101Домен не може дати гарантію, що на доменне ім'я, на яке претендує Клієнт, в цей 
час не подана заявка іншою стороною або іншим реєстратором. Компанія 101Домен також не може гарантувати, що в 
реєстрі WHOIS або в інших базах даних немає неточностей, які можуть призвести до хибної відповіді при пошуку на 
доступність того чи іншого доменного імені. 101Домен не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або 
неточності, які можуть виникнути в процесі реєстрації або поновлення, і впливають на результат реєстрації або 
поновлення заявки Клієнта. 

10.3. Клієнт визнає і погоджується нести повну відповідальність за належне оформлення його заявки на 
реєстрацію або поновлення доменного імені. 101Домен в будь-який час, на свій власний розсуд, може прийняти рішення 
про відхилення заявки Клієнта на реєстрацію або поновлення доменного імені з поважних причин: наявності цінових 
помилок, спроби зареєструвати доменне ім'я, яке заборонено, недоступне, є непристойним, порушує права 
інтелектуальної власності чи інші права третіх осіб, є спірним або порушує будь-які інші угоди або правила 101Домен, 
що містяться в цьому Договорі або інших угодах, а також в інших випадках, реєстрація або поновлення доменного імені 
може призвести до порушення прав третіх осіб або чинного законодавства. Клієнт визнає і погоджується, що 101Домен 
не несе ніякої відповідальності за помилки, пропуски та неточності, пов'язані з сайтом або дією будь-яких третіх осіб, 
включаючи будь-які Реєстри gTLD, sTLD, IDN або ccTLD, пов'язані з заявкою Клієнта або потенційною заявкою на 
реєстрацію або продовження доменного імені. 

 
11. Обов'язки Реєстратора 
11.1. Надавати послуги у відповідності з умовами цього Договору за умови виконання Клієнтом всіх вимог, 

необхідних для отримання послуги. 
11.2. Забезпечувати підтримку доменного імені на протязі всього терміну дії цього Договору. 
11.3. Підтримувати працездатність (uptime) всіх своїх серверів на рівні не менше 98% протягом року. 
11.4. Надавати Клієнту необхідний технічний та інформаційний супровід щодо делегування та функціонування 

його доменного імені, зареєстрованого за допомогою 101Домен. 
11.5. Розміщувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Клієнтів, зміною тарифів, зміною 

Договору або інших угод на Сайті Реєстратора. 
11.6. Реєстратор гарантує, що інформація, яка надається йому Клієнтом, у тому числі його персональні дані, 

буде використовуватися виключно в цілях виконання цього Договору.  
 
12. Обов'язки Клієнта 
12.1. Клієнт визнає, що 101Домен не повинен перевіряти яке доменне ім'я Клієнт обрав або те, як 

використовується це ім'я або інші послуги, що надаються 101Домен або третіми сторонами, щодо цього доменного 
імені, за винятком випадків, коли така дія явно вказана Реєстром. Також, 101Домен не перевіряє, чи не порушує 
реєстрація або використання такого імені права чиєїсь інтелектуальної власності або інші права третіх осіб, чи порушує 
правила, положення, політики та процедури відповідного Реєстру, або чи порушує місцеві, державні, національні або 
міжнародні закони. Клієнт повинен переконатися, що його заявка на реєстрацію або поновлення доменного імені, а 
також подальше використання цього доменного імені не порушує будь-яке з цих умов. 

12.2. Клієнт гарантує нам, що: 

- На момент підписання Договору, Клієнту вже виповнилося 18 років і він юридично дієздатний для укладання 
Договору зі 101Домен; 

- Клієнт не буде порушувати цей Договір і буде дотримуватися всіх місцевих, регіональних, національних та 
міжнародних законів; 

- Клієнт не буде використовувати Сайт або послуги для будь-яких незаконних цілей; 

- Клієнт не буде видавати себе за іншу особу або організацію або представляти інформацію від імені іншої особи 
або організації без їх письмової згоди; 

- Клієнт не буде надавати неправдивих, неточних або неповних відомостей у заявці на послуги; 

- Клієнт буде надавати повну і точну інформацію протягом усього часу обслуговування компанією 101Домен; 
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- Клієнт не буде порушувати права третіх осіб на торгові марки і знаки, чужі авторські права, патенти та інші 
права інтелектуальної власності; 

- Використання Клієнтом послуг не повинно призводити до надмірного використання ресурсів 101Домен або 
перевантаження DNS 101Домен, серверів та інших мережевих ресурсів; 

- Клієнт не буде використовувати послуги в якості джерела або як кінцева мета для «packet flooding», mail bombs 
(поштового бомбінга), розкриття (злому) пакетів, збоїв у наданні послуг або іншої незаконної діяльності або нелегальної 
кібер-активності; 

- Клієнт не буде проводити злом сервера або сприяти злому або яким-небудь іншим кібер-злочинам; 

- Клієнт не буде розгортати програмне забезпечення або скрипти для запуску на серверах 101Домен, які можуть 
викликати перевантаження ресурсів або загрожувати стабільності в роботі мережі; 

- Клієнт не буде поширювати або пересилати спам (SPAM), порушувати політику 101Домен щодо спаму; 

- Клієнт не буде поширювати незаконні, шкідливі, що містять насильство, расову чи етнічну нетерпимість, 
образливі, непристойні, порнографічні, наклепницькі, захищені матеріали, а також матеріали, зміст яких іншим чином 
порушує права на інтелектуальну власність інших осіб. 

12.3. 101Домен може припинити або призупинити надання послуг в будь-який час, на свій власний розсуд і без 
обмежень, якщо він вважає, що Клієнт порушив будь-які умови цього Договору або інших угод зі 101Домен. Клієнт 
визнає, що у разі припинення або призупинення послуг, що надаються за цим Договором, 101Домен може, на свій 
розсуд, зробити або себе, або третю особу бенефіціаром послуг, які аналогічні послугам, раніше наданих Клієнту. Будь-
яке посилання в цьому Договорі на припинення або призупинення надання послуг Клієнту включають цю опцію. 

 
13. Реєстрант доменного імені 
13.1. Подаючи заявку та реєструючи доменне ім'я на 101Домен, Клієнт отримує статус особи – власника 

доменного імені (далі – «Реєстрант»). Реєстрант наділений всіма правами, передбаченими цим Договором з прийняття 
будь-яких дій щодо відповідного доменного імені і будь-яких інших послуг, отриманих від 101domian у зв'язку з 
доменним ім'ям, включаючи, крім іншого, право анулювати, видалити, передати, оновити або вносити інші зміни 
отримуваних послуг, а також отримати додаткові послуги, пов'язані з цим доменним ім'ям. 

13.2. В рамках цього Договору, Клієнт несе відповідальність за надання повної контактної інформації про 
Реєстранта, а також за надання та оновлення точної інформації про технічні та адміністративні контакти. Реєстрант, 
який передав право керування доменним ім'ям за ліцензією, несе відповідальність за шкоду, заподіяну у зв'язку з 
протиправним використанням ліцензіатом цього доменного імені, якщо Реєстрант не розкриє контактну інформацію 
представлену ліцензіатом та ідентифікацію ліцензіата протягом семи (7) днів стороні, яка надала Реєстранту розумні 
докази завданої шкоди. 

13.3. Якщо Клієнт, який діє як власник облікового запису, надає інформацію про Реєстранта від його імені, то 
Клієнт заявляє, що на такі дії Клієнтом було отримано згоду від Реєстранта і це згода є достатньою, щоб виконувати всі 
дії у відповідності з цим Договором від імені Реєстранта. Відсутність такої згоди є істотним порушенням цього 
Договору. 

 
14. Адміністративний контакт 
14.1. Подаючи заявку та реєструючи доменне ім'я на 101Домен, Клієнту буде запропоновано призначити 

адміністративний контакт доменного імені (далі – «Адміністративний контакт»), щоб передати певні права за цим 
Договором, включаючи, крім іншого, право на придбання додаткових послуг, передачу доменного імені в інший реєстр, 
якщо це дозволено чинним реєстром, а також на оновлення параметрів домену. Адміністративний контакт може бути 
таким же, як і реєстрант. Реєстрант домену несе відповідальність за всі дії, помилки або упущення вчинені 
адміністративним контактом. 

 
15. Послуга довіреної особи 
15.1. 101Домен може, час від часу, пропонувати адміністративні, реєстраційні, агентські послуги, а також 

послуги місцевої присутності (далі – Послуга «довіреної особи») у якості додаткових послуг за цим Договором. Послуга 
довіреної особи наділяє певними правами, обов'язками довірену особу - одержувача (далі «довірена особа») щодо 
доменного імені. Послуга довіреної особи передбачає призначення сторонньої особи в якості реєстранта або 
адміністративного контакту доменного імені Клієнта. При цьому Клієнт зберігає всі права на доменне ім'я, надані за 
цим Договором, до припинення строку дії цього Договору, розірвання  Договору, видалення доменного імені або у разі 
передачі імені іншому реєстратору, а також включаючи право на розірвання угоди про надання послуги довіреної особи 
в будь-який час. 
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15.2. У деяких випадках для деяких ccTLD реєстрів, згоду на використання послуг довіреної особи може бути 
вимогою, незалежно задовольняє Клієнт вимогам Реєстру чи ні (наприклад, для таких доменних зон, крім іншого, як: 
CW, COM.AR, EE, RS, AL, BG, GE, COM.BN, IQ, SK, CL, SY). У цих випадках на Сайті будуть чітко обумовлені дані 
вимоги. 

15.3. Замовляючи послугу довіреної особи, Клієнт погоджується з умовами договору про надання послуги 
довіреної особи, який включено до цього Договору шляхом посилання і є його частиною. 

15.4. Клієнт може, на свій розсуд, скасувати призначення і використання послуги довіреної особи, без будь-
яких пояснень, шляхом подання заяви на 101Домен, в письмовій формі, через систему підтримки або будь-яким іншим 
письмовим способом. Плата за послугу довіреної особи поверненню не підлягає. Навіть у випадку, коли Клієнт, з 
якихось причин, не скористається повністю або частково послугою довіреної особи, кошти, внесені за надання цієї 
послуги не можуть бути повернені. 

 
16. Приватна реєстрація 
16.1. 101Домен може час від часу надавати приватні послуги реєстрації («Послуги приватної реєстрації»). 

Приватна реєстрація дає можливість зареєструвати доменне ім'я Клієнта в домені верхнього рівня (TLD), що допускає 
таку реєстрацію, від імені третьої особи, контактні дані якої будуть відображатися в загальній базі даних WHOIS замість 
контактних даних Клієнта. Замовляючи послугу приватної реєстрації, Клієнт погоджується з умовами Договору про 
надання послуг приватної реєстрації домену, який включено в цей Договір шляхом посилання і є його частиною. 

16.2. Клієнт може, на свій розсуд, скасувати призначення і використання послуги приватної реєстрації, без будь-
яких пояснень, шляхом подання заяви на 101Домен, в письмовій формі, через систему підтримки або будь-яким іншим 
письмовим способом. Плата за послугу приватної реєстрації поверненню не підлягає. Навіть у випадку, коли Клієнт, з 
якихось причин, не скористається повністю або частково послугою приватної реєстрації, кошти, внесені за надання цієї 
послуги не можуть бути повернені. 

 
17. Інтернаціоналізовані доменні імена (IDN), точність і функціональність нелатинських символів 
17.1. Клієнт визнає і погоджується, що 101Домен не може гарантувати точність і функціональність доменних 

імен на мовах не передбачених Американським Стандартним Кодом для Обміну Інформацією (non-ASCII), таких як 
китайський, корейський і інші мови («інтернаціоналізовані доменні імена» або «IDN»). 101Домен не може гарантувати, 
що IDN будуть доступні користувачам Інтернету, або що вони будуть переведені належним чином системою 
міжнародних доменних імен у придатний для читання Punycode. 

17.2. Крім того, на Сайті 101Домен представлені засоби перекладу, які надаються третіми особами, такими як 
Google і за угодою з 101Домен, ці засоби повинні розглядатися в якості послуг третіх осіб. Компанія 101Домен не несе 
відповідальності за використання послуг третіх осіб. 

17.3. 101Домен також не несе відповідальності за припинення, зміну або скасування IDN домену Клієнта, 
внаслідок не відповідності поточним або майбутнім правилам і технічним стандартам ICANN або Інженерного Ради 
Інтернету (Internet Engineering Task Force або IETF), які застосовуються до реєстрації або поновлення доменних імен 
IDN. 

 
18. Переадресація веб сайту 
18.1. Сайт 101Домен пропонує послуги переадресації («Переадресація веб-сайту»), які дозволяють направляти 

трафік відвідувачів, призначений для домену Клієнта в інший пункт призначення в Інтернеті. 
18.2. Клієнт визнає, що він не може використовувати Переадресацію веб - сайту в протиправних цілях або для 

будь-яких цілей, які порушують умови цього Договору або будь-якої іншої угоди зі 101Домен. 
 
19. Паркінг домену 
19.1. За замовчуванням, 101Домен активує імена доменів, вказуючи на сторінки паркінгу 101Домен («сторінка 

анонсування сайту»). 101Домен може змінювати сторінки анонсування сайту в будь-який час, без попереднього 
повідомлення, а так само на сторінці може бути розміщена реклама, посилання на додаткові послуги 101Домен, послуг 
третіх осіб або інші сторінки. Якщо Клієнт не хоче, щоб його домен вказував на сторінку анонсування сайту 101Домен, 
Клієнт може змінити налаштування DNS відповідного доменного імені в будь-який момент. 

 
20. Хостинг і послуги електронної пошти 
20.1. 101Домен пропонує послуги хостингу і електронної пошти для доменних імен, зареєстрованих у 

відповідності з цим Договором. Такі послуги дадуть можливість Клієнту розмістити сайт під доменним ім'ям Клієнта 
та / або використовувати його систему пошти для відправки та отримання електронних повідомлень. 

20.2. При замовленні хостингу або послуг електронної пошти, Клієнт погоджується з умовами угоди з хостингу 
(https://www.101domain.ua/soglasheniye-po-hostingu.htm) та / або угодою послуг електронної пошти 
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(https://www.101domain.ua/dogovor-po-uslugam-email.htm), які включені в цей Договір шляхом посилання і є його 
частиною. 

 
21. SSL сертифікати 
21.1. 101Домен пропонує SSL-сертифікати, які є сертифікатами криптографічних протоколів, що забезпечують 

захищену передачу даних між вузлами в мережі Інтернет, для використання з доменним ім'ям Клієнта. Ці SSL 
сертифікати видаються третіми особами та вважаються послугами третіх осіб у відповідності з угодами зі 101Домен. 
101Домен не є організацією, що видає SSL-сертифікати. При замовленні SSL-сертифікатів через 101Домен, Клієнт 
погоджується з умовами угоди про надання послуг з видачі SSL сертифікатів (https://www.101domain.ua/soglasheniye-
po-ssl.htm), яка включена в цей Договір шляхом посилання і є його частиною. 

 
22. Трансфер 
22.1. Клієнт може переміщати доменні імена від або до 101Домен (далі – «здійснювати трансфер»), у 

відповідності з умовами і політикою відповідного Реєстру TLD, до якого належить відповідне доменне ім'я Клієнта. 
Кожен Реєстр має свою власну унікальну політику щодо трансферу доменних імен, якої дотримується 101Домен. Більш 
детальну інформацію про політики здійснення трансферів, яких 101Домен зобов'язаний дотримуватися для всіх TLD, 
що перебувають під спонсорською підтримкою ICANN, ви можете знайти тут: 
https://www.icann.org/resources/pages/transfers-2012-02-25-ru 

Особливості реєстрації та трансферу українських ccTLD: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/   
22.2. Для того, щоб визначити, хто є спонсором реєстрації в даний час для вашого доменного імені, будь ласка, 

відвідайте: https://www.internic.net/whois.html 
22.3. Для того, щоб захистити доменні імена Клієнта, 101Домен автоматично ставить блокування на трансфер 

для багатьох TLD доменів, коли вони зареєстровані або поновлені за допомогою 101Домен. Для того, щоб перенести 
домен до іншого реєстратора, необхідно видалити блокування. Клієнт може зробити це за допомогою облікового запису 
на Сайті. 

22.4. Якщо при реєстрації або поновленні доменного імені Клієнт придбав у 101Домен послугу довіреної особи 
або приватної реєстрації і хотів би перемістити такий домен до іншого реєстратора, 101Домен повинен буде анулювати 
ці послуги. Потім Клієнтові необхідно замінити всю інформацію 101Домен, документацію або інформацію про нашому 
«довірену особу»  і / або документацію щодо цих послуг, власною інформацією Клієнта. Тільки після цього 101Домен 
схвалить переміщення домену Клієнта до іншого реєстратора. 

22.5. Клієнт визнає, що при скасуванні цих послуг, такі дії можуть кваліфікуватися як зміна права власності або 
інше оновлення щодо доменного імені. У цьому випадку може стягуватися додаткова плата або знадобитися зробити 
поновлення доменного імені до передачі домену іншому реєстратору. 101Домен не може відшкодувати повністю або 
частково кошти, внесені за послуги довіреної особи або приватної реєстрації. 

22.6. 101Домен не несе ніякої відповідальності за невдалий трансфер або втрату доменного імені Клієнта, якщо 
такий трансфер був початий близько до кінця терміну реєстрації, а також якщо передача не затверджена реєстрантом 
або адміністративним контактом доменного імені або не була проведена оплата за послуги, або з цього приводу ведеться 
спір, або з іншої причини, викладеної в політиках ICANN або Реєстру щодо трансферів. 

 
23. Оплата 
23.1. Всі послуги в рамках цього Договору здійснюються на умовах передоплати. 
23.2. Загальна сума договору складається з сум рахунків за надані послуги, своєчасно сплачених Клієнтом. 

Оплата послуг, що надаються реєстратором, здійснюється у національній валюті України, згідно з тарифами на Сайті, 
встановленими на момент надання послуг. 

23.3. Оплата, стягувана 101Домен в рамках цього Договору, може бути змінена в будь-який час і без 
попереднього повідомлення, на розсуд 101Домен. Такі зміни мають бути опубліковані на сайті, з повідомленням або 
без, та набирають чинності з дня публікації. 

23.4. У разі несвоєчасного внесення оплати Клієнтом за надані послуги, 101Домен має право припинити 
надання цих послуг Клієнту. 

23.5. Всі платежі за цим договором, поверненню не підлягають у повному обсязі або частково, за винятком якщо 
заявка на реєстрацію або поновлення доменного імені відхилена з нижчеперелічених причин, в незалежності зупинено, 
припинено, скасовано або передано це ім'я домену: 

-  доменне ім'я недоступне, так як воно вже зареєстровано на іншого реєстранта, заборонено політикою реєстру 
або заборонено у зв'язку з порушенням умов цього Договору; 

- вимоги до реєстрації доменного імені, що пред'являються Реєстром або 101Домен, не можуть бути виконані 
Клієнтом; 
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- дана зона TLD, до якого належить доменне ім'я, була скасована, обмежена через правила OFAC (Управління з 
контролю за іноземними активами США) або інших урядових нормативних актів або більше не пропонується 101Домен. 

23.6. Клієнт визнає, що ні за яких обставин 101Домен не зобов'язаний здійснювати повернення грошових коштів 
за надані послуги в повному обсязі або частково, включаючи, крім іншого, наступні обставини: 

1) Припинення дії цього Договору у зв'язку з порушенням умов цього Договору; 
2) Розірвання Договору про реєстрацію домену в зв'язку з будь-яким порушенням такого Договору; 
3) Припинення дії будь-якої угоди про надання послуг довіреної особи між Клієнтом і 101домен в силу обставин, 

не залежних від 101Домен. Такі обставини можуть включати, крім іншого, технічні або адміністративні 
проблеми, пов'язані з відповідним Реєстром або зміною законів, політик або процедур цього Реєстру, України 
та / або іншої юрисдикції, у яких діє відповідний Реєстр; 

4) Припинення дії цього Договору або будь-якої іншої угоди з надання послуг компанією 101Домен у зв'язку з 
порушенням умов будь-якої з угод; 

5) Призупинення, припинення або передача послуг, у тому числі послуг, що надаються за Договором про послуги 
з реєстрації доменних імен, до закінчення терміну дії поточної реєстрації; 

6) Фальсифікація інформації облікового запису; 
7) Фальсифікація платіжної інформації; 
8) Несанкціоноване використання платіжної інформації третіх осіб; 
9) Посягання на право інтелектуальної власності або інші законні права третіх осіб; 
10) Помилки або упущення, допущені Клієнтом; 
11) Помилка при скасуванні автоматичного продовження послуг у терміни, передбачені в цьому Договорі або будь-

якій іншій Угоді зі 101Домен. 
23.7. 101Домен залишає за собою право стягувати оплату за обробку або налаштування заявки на доменне ім'я, 

в разі якщо Клієнт подав заявку про реєстрацію або поновлення доменного імені і проігнорував, не звернув уваги, 
випустив з уваги, помилився чи спробував якимось чином обійти вимоги реєстру або 101Домен, внаслідок чого заявка 
Клієнта не була оброблена повністю або відхилена. 

23.8. Крім того, 101Домен залишає за собою право стягувати оплату за модифікації («Збори за модифікацію»), 
здійснені з доменним ім'ям Клієнта, в тому числі, крім іншого, зміна DNS, зміну контактної інформації WHOIS, а так 
само WEB переадресації. Як правило, збори за модифікацію не стягуються щодо gTLD, sTLD і IDN, що перебувають 
під спонсорською підтримкою ICANN. Збори за модифікацію широко поширені серед багатьох ccTLD; і 101Домен 
узгоджує з Клієнтом суму таких зборів, до внесення будь-яких змін. 

 
24. Повернення грошових коштів, кредит облікового запису та передплати 
24.1. У разі якщо послуги були оплачені, але не можуть бути надані, 101домен може, на власний розсуд: (а) 

зробити повернення коштів за первинним способом оплати, який був використаний при оплаті послуг, (б) видати кредит 
на обліковий запис Клієнта, який Клієнт зможе використовувати для придбання додаткових послуг («кредит облікового 
запису»). Клієнт може в будь-який час зайти в свій обліковий запис, щоб переглянути повну історію всіх транзакцій, 
відшкодування грошових коштів або видачу кредиту. Клієнт також може переглядати поточні кредити, доступні для 
його облікового запису. 

24.2. У випадку, якщо повернення грошових коштів можливе, але емітент Клієнтського способу оплати обмежує 
можливості 101домен з повернення грошових коштів, у зв'язку з обмеженням часу або кількості дозволених транзакцій, 
або з іншої причини, 101домен залишає за собою право здійснювати повернення грошових коштів іншими способами 
на власний розсуд або надавати кредит на обліковий запис Клієнта. 

24.3.  101Домен не використовує автоматично кредит облікового запису в якості оплати Зборів за продовження 
послуг. Функція автоматичного поновлення послуг не працює з кредитом облікового запису. Якщо Клієнт хоче 
використовувати свій кредит облікового запису для оплати Зборів за продовження послуг, він повинен увійти в свій 
обліковий запис та оплатити послугу, установивши кредит облікового запису в якості способу оплати за продовження 
послуг. 

24.4. Клієнт може віддати перевагу на поповнення свого облікового запису за допомогою передоплати. Клієнт 
може зробити це, зв'язавшись з співробітниками відділу підтримки нашої компанії. Використання методу передплати 
аналогічно методу використання послуги кредиту облікового запису. 

24.5. Клієнт визнає, що якщо протягом трьох (3) років його обліковий запис має залишок грошових коштів і при 
цьому він не діяв протягом цього часу, 101домен може спробувати зробити повернення грошових коштів і закрити його 
обліковий запис. 101домен залишає за собою право стягувати плату (в еквіваленті до 25 $ (доларів США) в національній 
валюті України) за закриття недіючого облікового запису і обробку повернення, а також утримувати і стягувати з 
облікового запису Клієнта кошти (в еквіваленті до 20 $ (доларів США) в національній валюті України): (а) в якості 
оплати за пасивний стан облікового запису, або (б) в якості загальної суми заборгованості за рахунком. 
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25. Способи оплати 
25.1. Для зручності Клієнта, 101Домен приймає кілька способів оплати за надані продукти і послуги. 101Домен 

залишає за собою право на власний розсуд, обмежити використання одного або всіх способів оплати на обліковому 
записі Клієнта.  

25.2. 101Домен залишає за собою право у будь-який час до або після надання послуг, вимагати додаткову 
документацію, що підтверджує способи оплати Клієнта, що засвідчує особу Клієнта та / або правомірність використання 
облікового запису Клієнта. Така документація включає в себе, крім іншого, копії посвідчення особи, видані державними 
органами, довіреності від компанії Клієнта, документи що дозволяють проводити оплату або будь-яку іншу інформацію, 
яку 101Домен вважає відповідною для підтвердження способу оплати і відповідної ідентифікації Клієнта. Якщо 
101Домен не в змозі перевірити спосіб оплати і / або обліковий запис Клієнта в належному порядку, 101домен залишає 
за собою право відмовити, скасувати або анулювати надання послуг. 

 
26. Опротестування транзакцій і вирішення спорів 
26.1. Якщо у Клієнта виникне проблема при оплаті послуг компанії 101домен, спочатку Клієнт має зв'язатися з 

101домен для з'ясування обставин, при яких виникли труднощі в оплаті, перш, ніж звертатися в компанію, що випустила 
кредит або дебет карту Клієнта, з вимогою про вирішення проблем, що виникли або зміною платежу. 

26.2. У разі, якщо Клієнтом й / або компанією Клієнта, що випустила кредит або дебет карту Клієнта, буде 
ініційовано відкликання платежу (або аналогічна дія ініціюється Клієнтом або іншим платником, схваленим 101домен) 
у зв'язку з оплатою Клієнтом збору за будь-які послуги, Клієнт погоджується та засвідчує, що 101домен може негайно 
призупинити доступ до будь-яких або всіх облікових записів Клієнта на 101домен, його дочірніх компаніях і філіях. 
Клієнт також усвідомлює, що в цьому випадку всі права на використання послуг, включаючи реєстрацію доменного 
імені, хостинг, послуги електронної пошти, і всі дані розміщені в системі 101домен, переходять у розпорядження 
101домен. 101домен може відновити право на доступ до послуг на власний розсуд, за умови отримання оплати за 
вирішення спірного питання. Мінімальний збір за кожну спірну транзакцію становить еквівалент 40$ (доларів США) в 
українській гривні. Крім того, у разі відновлення облікового запису і послуг Клієнта, останній погоджується сплатити 
збір за відновлення, який дорівнює еквіваленту 200 $ (доларів США) в українській гривні. 

26.3. 101Домен залишає за собою право змінювати умови будь-якої Угоди, на свій розсуд, у відношенні умов 
для відновлення наданих Клієнту послуг і облікового запису Клієнта на 101домен. 

 
27. Закінчення строку дії послуг та їх поновлення 
27.1. Клієнт визнає, що, хоча 101Домен може забезпечити, для зручності Клієнта, автоматичне продовження 

послуг, Клієнт несе повну відповідальність за збереження своїх записів і встановлення нагадувань про терміни 
закінчення послуг. Клієнт зобов'язаний переконатися, що оплата за поновлення наданих йому послуг, була внесена до 
терміну закінчення Договору. 101домен розсилає на електронну адресу, вказану у обліковому записі Клієнта та на 
електронну адресу Реєстранта, принаймні два (2) повідомлення, що інформують Клієнта про закінчення терміну дії 
домену, за 60 і 30 днів до закінчення терміну дії домену. Додатково, у разі, коли вже пройшов термін реєстрації домену, 
101домен надішле повідомлення про остаточне закінчення строку реєстрації протягом п'яти (5) днів після дати 
закінчення терміну реєстрації. 

27.2. Якщо Клієнт замовив додаткові послуги, включаючи, крім іншого, послугу довіреної особи, приватної 
реєстрації або будь-які інші послуги 101Домен, пов'язані з реєстрацією доменного імені Клієнта, згідно з цим 
Договором, ці послуги мають бути відновлені в той же час, як і доменне ім'я Клієнта. 

27.3. Для деяких ccTLD, строк внесення плати за поновлення може бути на 60 днів раніше дати закінчення 
строку дії самої реєстрації доменного імені. Деякі Реєстри вимагають проводити поновлення за 60 днів до закінчення 
терміну реєстрації доменного імені. Клієнт відповідає за оплату зборів за поновлення до зазначеного реєстратором 
строку, в незалежності від строку закінчення дії доменних імен. Несплата зборів за поновлення в необхідні терміни 
може призвести до додаткової плати за відновлення доменного імені, його призупинення, втрату, скасування або 
видалення доменного імені згідно відповідної політики даного Реєстру ccTLD. 

27.4. Крім того, Клієнт визнає, що оплата деяких ccTLD безпосередньо в останній день закінчення терміну 
оплати також може призвести до додаткової плати за відновлення доменного імені, його призупинення, втрату, 
скасування або видалення. 

27.5. 101Домен не несе відповідальності за несплату зборів Клієнтом до закінчення строку дії, зазначеного 
101Домен. 

27.6. Відразу ж після закінчення терміну дії доменного імені та до видалення цього доменного імені в базі даних 
відповідного Реєстру, Клієнт визнає, що 101Домен може направити доменне ім'я на сервера імен і / або IP адреси, обрані 
101Домен, в тому числі, крім іншого, на IP-адресу, на якій розташована паркувальна сторінка або сторінка пошукової 
системи, а так само сторінка, яка може відображати рекламу або інший вміст. Клієнт визнає, що 101Домен може або 
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залишити інформацію Клієнта незайманою, або змінити цю інформацію щодо імені домену, строк дії якого закінчився, 
таким чином, що Клієнт не буде вказаний як реєстрант або адміністративний контакт доменного імені. 

27.7. Поновлення і процес відновлення TLD, що перебувають під спонсорською підтримкою ICANN: Протягом 
40 днів після закінчення терміну дії доменного імені Клієнта, 101Домен може забезпечити порядок дій, при якому дане 
доменне ім'я Клієнта може бути продовжено. Клієнт визнає і погоджується, що 101Домен може (але не зобов'язаний) 
запропонувати цей процес, так званий Періодом поновлення (Renewal Period або «RP»). Клієнт погоджується взяти на 
себе всі ризики і всі наслідки щодо спроб продовжити доменне ім'я після настання терміну закінчення його дії. Клієнт 
визнає і погоджується, що 101Домен може зробити доменне ім'я, термін реєстрації якого закінчився, доступними для 
третіх осіб, а також, що такі доменні імена можуть бути перереєстровані на будь-яку третю особу в будь-який час. Якщо 
101Домен надає Клієнту можливість скористатися RP (періодом поновлення), то оплата за таку послугу буде становити 
еквівалент 150$ в національній валюті України (гривні), плюс будь-які інші необхідні збори за реєстрацію або 
поновлення. 

27.8. Після закінчення RP періоду, Клієнт визнає, що всі Реєстри gTLD, за винятком Реєстрів gTLD під 
спонсорською підтримкою, повинні надавати Клієнту 30-денний Пільговий Період Погашення (Redemption Grace Period 
або «RGP»), наступний безпосередньо після RP періоду, протягом якого Клієнт може оплатити 101Домен певний збір, 
щоб викупити і продовжити доменне ім'я. Оплата RGP для 101Домен становить еквівалент 195$ в національній валюті 
України, плюс будь-які необхідні реєстраційні збори. Клієнт погоджується, що 101Домен не зобов'язаний зв'язуватися 
з Клієнтом, щоб попередити його про те, що послуги будуть припинені, якщо Клієнт не погоджується платити цей збір. 
Клієнт погоджується, що після закінчення RGP, якщо він не скористався своїм правом по даному пункту, то Клієнт 
відмовляється від доменного імені і відмовляється від усіх прав на його використання. 

27.9. Клієнт визнає, що процеси поновлення, викупу та відновлення, що надаються Реєстрами ccTLD 
різноманітні і залежать від відповідних політик та процедур конкретного Реєстру. У будь-якому випадку, 101Домен 
може надавати або не надавати доступ до цих процесів, за своїм власним розсудом. У разі, якщо будь-який з процесів 
поновлення, RP, RGP, повторної активації або відновлення доменного імені доступні для даного реєстру, то плата, 
101Домен за надання таких послуг для всіх ccTLD, становить еквівалент 195$ в національній валюті України (гривні), 
плюс будь-які необхідні реєстраційні збори, оплачувані по закінченню терміну. 

27.10. У разі, якщо Збори за продовження послуг не були оплачені вчасно і вже прострочені, то відповідно дія 
послуг, що надаються Клієнту, закінчиться і буде припинена. 101Домен не несе відповідальності за втрату даних, 
призупинення або припинення надання послуг, в результаті несплати Клієнтом Збору за продовження послуг у 
встановлений термін. 

 
28. Політика вирішення спорів 
28.1. В якості умови для укладення цього Договору з 101Домен, Клієнт повинен погодитися з політиками та 

процедурами реєстру для відповідних TLD, в яких він реєструє або оновлює доменне ім'я, а також, якщо потрібно, з 
політиками та процедурами ICANN. Таким чином, Клієнт погоджується підкорятися і слідувати політиці вирішення 
спорів, прийнятої в кожному відповідному Реєстрі, з яким він укладає договір у відповідності з цим Договором. 

28.2. Укладаючи цей Договір, шляхом подачі до 101Домен заявки на реєстрацію доменного імені або надання 
послуг, для будь-якого TLD під спонсорською підтримкою ICANN, Клієнт погоджується підкорятися умовам Єдиної 
Політики Вирішення Спорів про Доменні Імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy або UDRP) ICANN і 
політики URS, які включені в даному Договорі шляхом посилання і є його частиною. 

 
29. Актуальна інформація та її використання 
29.1. Клієнт погоджується надавати актуальну, повну і точну інформацію про себе, як щодо облікового запису 

Клієнта на 101Домен (далі – «Обліковий запис»), так і у відношенні інформації WHOIS для доменного імені Клієнта в 
рамках цього Договору. 

29.2.  Клієнт погоджується обслуговувати і оновлювати цю інформацію по мірі необхідності, щоб дані завжди 
були актуальними, повними і точними. Щодо адміністративних, технічних та фінансових контактів для доменних імен 
Клієнта, він повинен надати наступне: повне ім'я, поштову адресу, адресу електронної пошти та номер телефону. Клієнт 
погоджується і визнає, що тип інформації, яку він зобов'язаний надати може змінитися, і, якщо Клієнт, у випадку таких 
змін, не оновить необхідну інформацію, то послуги, що надаються Клієнту в рамках цього Договору, можуть бути 
призупинені або припинені, або не будуть відновлені. 

29.3. Ненадання повної та достовірної інформації Клієнтом може перешкоджати в отриманні послуг. Клієнт 
може представити інформацію про сервери імен, привласнених його доменам і, в разі, якщо 101Домен надає Клієнту 
послуги з налаштування серверів імен, налаштування DNS для доменного імені Клієнта. Якщо Клієнт не надасть повну 
інформацію про сервер імен, то Клієнт погоджується, що 101Домен надасть цю інформацію за вас (і направить доменне 
ім'я Клієнта на сайт або IP-адресу за нашим вибором) до тих пір, поки Клієнт не надасть всю необхідну інформацію про 
сервер імен. 
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29.4. Клієнт погоджується, що 101Домен повинен опублікувати всю необхідну інформацію, надану Клієнтом 
стосовно цього Договору, у публічній базі даних WHOIS, як того вимагає ICANN і різні Реєстри, в рамках прийнятої 

політики WHOIS. База даних WHOIS 101Домен (https://www.101domain.ua/poisk-po-whois.htm) може опублікувати 
інформацію, що виходить за рамки вимог багатьох Реєстрів. Клієнт розуміє та визнає, що різні Реєстри, такі як CIRA і 
Nominet, обмежують інформацію, яка буде показана в їх базі даних WHOIS, а публічна база даних WHOIS 101Домен не 
має таких обмежень. Клієнт визнає і погоджується, що інформація, зазначена в обліковому записі Клієнта, буде 
доступною в тому числі для наступних сторін: ICANN, різні Реєстри і треті особи, такі як ICANN, а так само цього 
можуть вимагати або дозволяти деякі закони (в тому числі через веб-інтерфейс і інші он-лайн пошукові системи 
WHOIS), як під час так і після закінчення строку дії доменного імені Клієнта, у відповідності з цим Договором. Клієнт 
повністю відмовляється від будь-яких претензій і позовів, що пов'язані з такого роду розкриттям або використанням 
інформації. Крім того, Клієнт визнає, що ICANN, або деякі реєстри, можуть встановлювати або змінювати керівництва, 
обмеження та / або вимоги, які ставляться до кількості і типу інформації, яку реєстратор може або мусить зробити 
доступними для громадськості або на приватних осіб, а також порядок, у якому така інформація стає доступною. 
Інформацію щодо керівництва ICANN і вимог щодо WHOIS можна на веб-сайті ICANN - 

https://whois.icann.org/en/policies. Інформація щодо регламенту публічного інтернет-сервісу WHOIS в домені .UA 
знаходиться на сайті https://hostmaster.ua/services/. Клієнт погоджується з тим, що 101Домен може оголосити всю надану 
Клієнтом інформацію з метою перевірки (наприклад, через служби WHOIS) та інших цілях, як це вимагається або 
дозволяється чинним законодавством. 

29.5. Клієнт погоджується з тим, що надання Клієнтом недостовірної або неповної інформації, нездатність 
Клієнта оновити необхідну інформацію протягом семи (7) днів або відповісти протягом (15) п'ятнадцяти календарних 
днів на запити 101Домен з приводу точності інформації про облікового запису Клієнта або його контактної інформації 
WHOIS або порушення будь-якої умови цього Договору, що представляють собою істотне порушення цього Договору 
і буде вважатися достатньою підставою для призупинення, анулювання або припинення дії послуг з реєстрації доменних 
імен, у тому числі скасування та видалення доменних імен, у відповідності з цим Договором.. 

29.6. Клієнт розуміє, що йому необхідно регулярно перевіряти повідомлення, відправлені на адресу електронної 
пошти, пов'язаний з обліковим записом і контактною інформацією WHOIS. Так як, поряд з іншими факторами, у разі 
виникнення спору щодо доменного імені Клієнта або інших послуг, пов'язаних з цим доменним ім'ям, Клієнт може 
втратити право на доменне ім'я або право на отримання послуг, якщо не буде належним чином реагувати на 
повідомлення, надіслані йому у зв'язку з такими суперечками. 

 
30. Право власності на інформацію і дані 
30.1. Клієнт погоджується і визнає, що у власності 101Домен знаходяться всі права на бази даних, компіляцію, 

колективні та аналогічні їм права, назви та інтереси наших баз даних по всьому світу, а так само вся інформація та 
похідні дані, отримані від таких баз даних. 

30.2. Клієнт погоджується і визнає, що 101Домен і кожен відповідний Реєстр, який надає послуги, володіє такою 
інформацією, необхідною для надання таких послуг:  

- первісна дата початку реєстрації; 

- дата закінчення строку реєстрації; 

- повне ім'я, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, і, якщо є, номер факсу всіх контактів для 
реєстрації доменного імені; 

- будь-які зауваження щодо зареєстрованих доменних імен, які з'являються чи мають з'явитися в базі даних WHOIS 
або аналогічних базах даних; 

- будь-яку іншу інформацію, потрібну в зв'язку з наданням послуг, крім інформації про реєстрацію доменних імен, 
наприклад IP-адреси первинного сервера імен і будь-яких вторинних серверів імен для доменного імені, і 
відповідні імена цих серверів. 
30.3. 101Домен не претендує на право власності конкретної особистої реєстраційною інформацією Клієнта, за 

межами прав власності 101Домен на інформацію в його базі даних доменних імен. 
 
31. Строк дії та припинення дії Договору 
31.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання. 
31.2. Клієнт може розірвати цей Договір в будь-який час попередньо письмово повідомивши про це 101Домен 

через свій обліковий запис - направивши тікет в службу підтримки. Після цього 101Домен повинен припинити надання 
послуг. 

31.3. Клієнт визнає, що 101Домен повинен зберегти деякі документи та інформацію, пов'язані з наданої Клієнту 
послугою у відповідності з місцевими актами, державними, міжнародними законами, і що ця інформація буде 
зберігатися тільки тому, що це потрібно за законом. 
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31.4. 101Домен залишає за собою право припинити пропонувати послуги з реєстрації або поновлення будь-
якого gTLD, sTLD, IDN або ccTLD, пропонованих в рамках цього Договору у будь-який час. В такому випадку, якщо 
101Домен припиняє пропонувати послуги, у Клієнта право перемістити доменне ім'я до іншого реєстратора, якщо ця 
опція доступна для конкретної послуги. 101Домен не несе ніякої відповідальності за таке рішення щодо відмови 
пропонувати послуги з реєстрації або продовження. 

31.5. Клієнт погоджується з тим, що нездатність Клієнта відповісти протягом (15) п'ятнадцяти календарних днів 
на запити 101Домен з приводу точності інформації про обліковий запис Клієнта або його контактної інформації WHOIS 
або порушення будь-якої умови цього Договору, представляють собою істотне порушення цього договору і буде 
вважатися достатньою підставою для призупинення, анулювання або припинення дії послуг з реєстрації доменних імен, 
у тому числі скасування та видалення доменних імен, у відповідності до цього Договору. 

31.6. У разі реорганізації Клієнта – юридичної особи, або заміни сторони в зобов'язанні, правонаступник Клієнта 
отримує всі його права та обов'язки, які існували на момент реорганізації або здійснення заміни сторони в зобов'язанні. 

31.7. У випадку смерті Клієнта – фізичної особи, про що 101Домен був своєчасно письмово повідомлений 
можливими спадкоємцями, з метою дотримання прав таких спадкоємців, до закінчення терміну реєстрації домену 
101Домен не буде здійснювати ніяких дій щодо припинення такої реєстрації або його делегування. Якщо ж 101Домен 
не був своєчасно письмово повідомлений про смерть Клієнта – фізичної особи або ж якщо протягом встановленого 
чинним законодавством шестимісячного строку на прийняття спадщини, але до закінчення терміну, на який 
зареєстрований домен, ні один із спадкоємців Клієнта не прийме спадщину і не заявить у письмовій формі реєстратора 
про свій намір продовжувати отримувати послуги з делегування відповідного доменного імені з внесенням гарантійного 
платежу, незалежно від обставин обізнаності про існування Договору та доменного імені, такий Договір буде вважатися 
таким, що припинив свою дію з моменту закінчення строку, на який зареєстрований домен, а реєстратор набуває права 
за власним розсудом або скасувати реєстрацію доменного імені або здійснити його делегування невизначеному колу 
осіб. У разі ліквідації Клієнта – юридичної особи права та обов'язки сторін за цим договором припиняються. 

 
32. Додаткові права 
32.1. 101Домен залишає за собою право відмовити, скасувати, перервати, припинити, призупинити або змінити 

послуги, що надаються в рамках цього Договору, в тому числі анулювати і видалити доменні імена, або будь-які інші 
угоди зі 101Домен, на власний розсуд, включаючи, крім іншого, наступні причини: 

- щоб виправити помилки, допущені в пропозиції на надання послуг та їх продажу; 

- щоб захистити стабільність послуг і систем 101Домен; 

- для боротьби з шахрайством; 

- у відповідності з необхідністю слідувати місцевим актам, державним, національним, міжнародним законам, 
нормам і правилам;  

- щоб виконати запити правоохоронних органів; 

- у відповідності з необхідністю слідувати процесу вирішення спору, або 

- щоб уникнути будь-якої цивільної або кримінальної відповідальності. 
 
33. Гарантії відшкодування збитків 
33.1. Клієнт погоджується захищати 101Домен, його компанію - засновник, дочірні компанії, філії, акціонерів, 

агентів, директорів, посадових осіб і працівників від будь-яких претензій, вимог, зобов'язань, втрат, збитків або витрат, 
у тому числі гонорарів адвоката, що випливають або пов'язані яким-небудь чином з цим Договором, з послугами, що 
надаються 101Домен, з використанням Сайту компанії або облікового запису Клієнта на 101Домен, а також пов'язані зі 
спорами, що виникають щодо наданих послуг. 

33.2. Якщо на 101Домен подали в суд або погрожують судовим позовом у зв'язку з послугами, наданими 
Клієнту у відповідності з цим Договором, Клієнт погоджується захищати і оберігати 101Домен. Клієнт також повинен 
заручитися гарантією поважної компанії, що займається порукою або, якщо Клієнт не в змозі надати такі гарантії, внести 
гроші на рахунок компанії реєстратора, для оплати очікуваних витрат 101Домен у зв'язку з даним питанням. Такий 
депозит буде використаний, в разі, якщо такі витрати будуть понесені. Вся інформації про понесені витрати буде 
надіслана на адресу, вказану в основній контактній інформації облікового запису Клієнта. 101Домен не зобов'язаний 
надавати Клієнту кредит у зв'язку з такими витратами, і може припинити надання послуг у разі відмови від внесення 
грошових коштів на рахунок компанії 101Домен. Повернення невикористаного депозиту буде проведено не пізніше 
одного року з дня внесення депозиту або юридичного завершення цього питання. 

33.3. Крім того, Клієнт зобов'язується відшкодовувати збитки і захищати 101домен, операторів Реєстру 
(включаючи, але не обмежуючись, VeriSign Inc., Neustar, Inc., Public Interest Registry, Afilias Limited, Cocca та інших 
операторів Реєстру, перелічених у www.icann.org/registries/listing.html), а так само всіх директорів, посадових осіб, 
співробітників та агентів від будь-яких претензій, збитків, зобов'язань, витрат (включаючи будь-які прямі, непрямі, 
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випадкові, спеціальні збитки, а також обґрунтовані судові витрати), які виникають через або в зв'язку з послугами, які 
Клієнт отримуєте у 101Домен. 

 
34. Відмова від гарантійних зобов'язань 
34.1. 101домен, його філії, відділення, акціонери, агенти, директори, посадові особи і співробітники 

відмовляються надавати будь-які гарантії та запевнення будь-якого роду, пов'язані з цим договором, послугами, сайтом 
компанії або будь-яким веб-сайтом, пов'язаних з сайтом компанії, включаючи, крім іншого, гарантії придатності для 
конкретних цілей, товарної придатності, за винятком нашого заяву щодо акредитації в якості затвердженого ICANN 
реєстратора доменних імен. Всі послуги, включаючи сайт, надаються «як є». Клієнт використовує надані послуги і сайт 
101домен виключно на свій страх і ризик. Клієнт визнає та погоджується, що ніяка письмова або усна інформація, 
отримана від 101домен, його філій, відділень, акціонерів, агентів, директорів або службовців не може розглядатися як 
юридичні, фінансові або будь-які інші види консультацій, і клієнт не повинен покладатися на цю інформацію. 

 
35. Обмеження відповідальності 
35.1. Клієнт згоден з тим, що 101домен не несе відповідальності за (1) зупинення або відключення послуги, (2) 

використання послуг, (3) перебої в наданні послуг або перебої в роботі бізнесу клієнта, (4) затримку доступу або 
переривання доступу на сайт 101домен або до наших послуг; (5) збитки або відповідальність, в результаті дій або подій 
поза контролем 101домен, (6) неподання даних, невірне надання даних, пошкодження даних, знищення або інша зміна 
даних; (7) а також збитки або наслідки, що виникли в результаті несанкціонованого використання або неправильного 
використання імені користувача або пароля. Клієнт погоджується, що 101домен не буде нести відповідальність за будь-
які побічні, спеціальні або непрямі збитки (включаючи втрату прибутку), незалежно від тяжкості понесеного збитку в 
рамках цього договору, зводу правил цивільних правопорушень (включаючи халатність), навіть якщо 101домен отримав 
попередження про можливість такого збитку. Ні за яких обставин максимальна сукупна відповідальність 101домен не 
повинна перевищувати загальну суму, сплачену клієнтом за використання послуг, а так само не повинна бути більше, 
ніж сума, сплачена клієнтом за останні 3 місяці використання послуг у відповідності з поточним договором. Оскільки 
в деяких країнах не дозволено виключення або обмеження відповідальності за непрямі чи побічні збитки, в такому 
випадку відповідальність повинна бути обмежена нормами, дозволеними законом. 

 
36. Згода на обробку персональних даних 
36.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт дає свою згоду на 

обробку 101Домен персональних даних Клієнта і доручає йому, як Реєстратору, опублікувати свої персональні дані в 
базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів. 

36.2. Приймаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він бере на себе відповідальність за точність і 
достовірність його персональних даних, указаних під час реєстрації, їх своєчасне поновлення, а також зобов'язується 
дотримуватися і виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних. 

36.3. 101Домен обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які 
включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, 
знеособлення, блокування, знищення персональних даних. 

36.4. Метою використання персональних даних і наступної їх обробки є отримання Клієнтом послуг, які 
надаються 101Домен, в тому числі адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет та 
забезпечення функціонування доменних імен. 

36.5. Клієнт погоджується з тим, що 101Домен має право знеособити його персональні дані з метою передачі 
іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також, Клієнт погоджується з тим, що 101Домен має право передати 
його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленому вигляді.  

36.6. Клієнт згоден, що його контактна інформація може бути використана в якості контактної інформації у 
публічному сервісі WHOIS, в тому числі в знеособленому вигляді. 

36.7. Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або 
Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція потребує ідентифікації Клієнта, як власника 
доменного імені. 

36.8. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Клієнтом 
відповідного розпорядження в простій письмовій формі за адресою 101Домен. При цьому Клієнт згоден з тим, що такий 
відгук може спричинити такі наслідки: 

- відмова з боку 101Домен у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних; 

- видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у 101Домен таких даних. 
36.9. Розкриття персональних даних без згоди Клієнта або уповноваженої ним особи допускається за 

обґрунтованими запитами державних органів, що мають право вимагати і отримувати такі дані, а також в інших 
випадках визначених законом. 
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37. ФОРС-МАЖОР 
37.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони 

розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умовами цього Договору. 

Дія таких обставин може бути викликана: 

- винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний 
шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, 
перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо); 

- непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно 
від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного 
ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, 
військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, 
терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська 
демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове 
вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо); 

- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і 
непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів, 
заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту тощо). 
37.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не 

пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та 
повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з 
письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою 
палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови 
застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків. 

37.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини 
(обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись 
на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань 
за цим Договором. 

37.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка 
Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово 
(шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу 
Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій 
Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних 
обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня 
отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п’ятого календарного дня з дати 
направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше. 

 
38. Загальні положення 
38.1. За цим Договором, в силу закону і без попередньої письмової згоди 101Домен, Клієнт не може повністю 

або частково передавати будь-яке із своїх прав або привілеїв або делегувати будь-які обов'язки або зобов'язання Клієнта 
іншим третім особам. Цей Договір має обов'язкову силу і діє в інтересах сторін та їх відповідних спадкоємців і 
правонаступників. 

38.2. 101Домен залишає за собою право на свій власний розсуд, змінювати або модифікувати цей Договір, будь-
яку політику компанії або угоди, які включені в  цей Договір в будь-який час і без попереднього повідомлення. 

При внесенні змін у цей Договір, 101Домен розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті 101Домен не менше 
ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому 101Домен гарантує та підтверджує, що 
розміщена на Сайті 101Домен поточна редакція тексту цього договору є дійсною. 
У разі незгоди з цим Договором, в останньому варіанті редакції (дата останнього оновлення позначається в кінці цього 
Договору – «Остання редакція»), Клієнт не використовує або припиняє використовувати послуги Сайту або сам Сайт. 
101Домен іноді може повідомляти Клієнта про зміни або модифікації цього Договору по електронній пошті. Тому 
Клієнт повинен утримувати інформацію для свого облікового запису  в актуальному стані. 101Домен не відповідає та 
не несе відповідальності за неможливість Клієнтом отримати повідомлення по електронній пошті, в результаті неточної 
або застарілої інформації на його обліковому записі. Клієнт погоджується, що його виключний засіб правового захисту 
полягає в передачі наданих 101Домен послуг до іншого реєстратора або запит Клієнта на припинення наданих послуг, 
у відповідності з цим Договором. 

38.3. Цей Договір являє собою повну угоду між сторонами щодо предмета обговорення і замінює собою всі 
попередні угоди між сторонами, будь то письмові або усні угоди, які стосуються предмета обговорення. Будь-яке з 
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положень цього Договору, яке буде визнано недійсним або нездійсненним в будь-якій юрисдикції, не повинно чинити 
жодного впливу на інші умови та положення цього документа, і не повинно впливати на дійсність або здійсненність цих 
умов та положень в іншій юрисдикції. Заголовки і нумерацію, що містяться в цьому Договорі, використовуються 
виключно для зручності та не впливають на зміст або тлумачення цього Договору. 

38.4. Приймаючи дану угоду, Клієнт погоджується з тим, що ні 101домен, ні Адміністратор або Оператор 
реєстру не несуть відповідальність щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен 
Клієнтом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Клієнтом будь-яких прав третіх осіб. 

39. Повідомлення 
39.1. Клієнт погоджується, що будь-які повідомлення, які 101Домен повинен надати Клієнту, згідно з цим 

Договором, будуть вважатися доставленими, по факту відправлення повідомлення на вказану Клієнтом електронну 
адресу в контактній інформації облікового запису та / або WHOIS. 

 
40. Заключні положення 
40.1. Реєстратор є платником єдиного податку 3 (третьої) групи за ставкою 5%, згідно Податкового Кодексу 

України і не є платником ПДВ 
40.2. Клієнт є _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
40.3. Будь-які зміни та / або доповнення до цього Договору вважаються дійсними тільки в разі, якщо вони 

виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін. 
40.4. Цей договір складено в двох (2) примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають 

однакову юридичну силу. 
41. Юридичні реквізити та підписи сторін 

Реєстратор  ТОВ "Вебчойс" Клієнт  _______________________ 

Адреса для листування: 

01014, м. Київ, вул. Звіринецька, д. 63 

 

Юридична адреса: 

01014, м. Київ, вул. Звіринецька, д. 63 

 

Тел.   +38 (044) 394 82 89 

http://www.101domain.ua 

info@101domain.ua 

Адреса для листування: 

 

 

Юридична адреса: 

 

 

Тел. 

 

Електронна пошта:     

Код ЄДРПОУ:  37636164 Код ЄДРПОУ:  

п/р  26000053120502  

у ПАТКБ "Приватбанк" 

МФО        321842 

п/р        

 

МФО   

IНН: немає IНН:  

Свідоцтво платника ПДВ - не платник Свідоцтво платника ПДВ -  

Директор: Директор: 

В.Л. Андрущенко  

 

М.П. 

 

М.П. 

 


