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                             ДОГОВІР №   _______________0089/1525.12-DS   

про надання послуг колокейшн 

 
 м. Київ                                                                                                                                                                                    _________я 20__р.                                                                                               

 

 

(1) Слобоженюк Богдан Юрiйович  фiзична особа підприємець  за законодавством України,  (надалі – Виконавець), з однієї 

сторони; 

 

(2)  ____________________________________________________(ФИО) , ____________________ особа за законодавством 

України, (надалі – Замовник), з іншої сторони; 

 

Надалі за текстом цього договору Виконавець та Замовник відповідно, разом іменуються Сторони, а кожен окремо Сторона, 

уклали даний договір (далі – Договір) про нижченаведене: 
 

1. Предмет договору та умови його виконання 

 

1.1. Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін, пов’язані з наданням комплексу послуг колокейшн, який полягає в 

розміщенні (колокейшн) обладнання Замовника на спеціально обладнаному технологічному майданчику Виконавця 

(далі – ЦОД), надання доступу в Інтернет і інших технологічно пов'язаних з цим супутніх послуг, (див. Додаток 2) далі 

— послуги:   

 

1.1.1  Розміщення обладнання Замовника в центрi обробки данних за адресою м.Київ, Светлицького, буд. 35. 

Обладнання розміщується в стандартних вiдкритих телекомунікаційних стійках шириною 19 дюймів.  

 

1.1.2  Підключення обладанання Замовника до джерел електроживлення змінного струму напругою 220В(+10/-10%) і 

частотою 50 Гц. Споживна потужність обладнання, що встановлюється в одну стандартну стійку не повинна 

перевищувати 4000 Ватт. Установка в одну стійку устаткування в сумарної потужності здійснюється за наявності 

технічної можливості; 

 

1.1.3  Підключення обладнання Замовника до глобальної мережі Інтернет та надання доступу до мережi Iнтернет на 

швидкостi 100 Mbit/s; 

 

1.1.4  Фізичний допуск Замовника до встановленого в ЦОД обладнання. Допуск до обладнання Замовника можливий 

тiльки пiсля деінсталяції цього обладнання з вiдкритих телекомунікаційних стiйок. Допуск Замовника до 

технiчного примiщення з обладнанням, суворо заборонений.; 

 

1.1.5  Надання в оренду фіксованих IPv4. 

 

 

1.2. Послуги, які Замовник одержує й оплачує відповідно до Договору, їх вартість та характеристики зазначені в Додатках, 

які є невід’ємною частиною Договору. 

 

1.3. Для обладнання  Замовника безкоштовно надається 2 (дві) виділені IP-адреси. Додаткові IP-адреси можуть бути 

замовлені за окрему плату. 

 

1.4. Перелік послуг, що надаються, та/чи їх характеристики можуть бути змінені за взаємною домовленістю шляхом 

підписання відповідної Додаткової угоди. 

 

1.5. Замовник надає свою однозначну згоду з умовами Правочину про конфіденційність (надалі Правочин про 

конфіденційність, який надає Виконавцю право отримувати, зберігати обробляти, використовувати і розкривати 

персональні дані Замовника третім особам у порядку встановленому  законодавством України.). 

 

1.6. Обладнання повинно бути конструктивно виконано у корпусах, підготовлених для монтажу в серверну стійку шириною 

19 дюймів або iнше по домовленностi. Направляючі профілі, кріпильні та інші матеріали, необхідні для монтажу 

обладнання в стійки, надаються Замовником, по бажанню чи при запитi Виконавця. 

 

1.7. Обладнання повинно бути пристосоване для живлення від електромережі змінного струму  220В(+10/-10%), 50 Гц, і 

мати стандартний електричний роз'єм, європейського зразка із заземленням. Обладнання повинно самостійно (без 

натискання на клавішу “Power”) включатися після подачі напруги на блок живлення, в налаштуваннях BIOS повинна 

бути включена функція “Management Power – Power ON”. 

 

1.8. Підключення обладнання до електроживлення здійснюється через електричну розетку європейського зразка.  
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1.9. Споживання електроенергії обладнанням Замовника  не повинно перевищувати ___________ Вт. При укладенні 

Договору Замовник повідомляє заявлену потужність обладнання Виконавцю та пiдтверджує це документально 

(інформацією з блоку живлення). 

 

1.10.  Обладнання повинно бути справним із завантаженим і сконфігурованим програмним забезпеченням. По запиту 

через тiкет систему, можливе надання послуги пiдключення IP-KVM. 

 

1.11. Все обладнання повинно мати належним чином оформлені сертифікати (декларації) відповідності та дозволи на 

використання на мережах зв'язку України. 

 

 
 

2. Вартість послуг та порядок оплати 

 

2.1 Порядок та форма оплати: 

 

2.1.1. Попередня абонентська плата: авансове внесення абонентської плати Замовником здійснюється одноразовим платежем 

на обраний термін на підставі відповідного платіжного доручення (тариф).  

 

2.1.2. Додаткові Послуги: оплата додаткових послуг здійснюється на підставі відповідного платіжного доручення на протязі 

1 (одного) робочого дня з моменту отримання такого.  

 

2.2 Вартість абонентської плати за Послуги за даним Договором на термін _____________________ мiсяцiв на момент його 

укладення складає _______________________(грн. 00 коп.). Виконавець має право змінювати тарифи, які приведені в 

Додатках до даного договору. Нові тарифи починають діяти з моменту їх опублікування на офіційному web-сайті 

Виконавця http://uaunit.com/ . Зміна тарифів та перерахунок на вже оплачені Послуги не здійснюється.  

 

2.3 Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця на підставі рахунку на протязі 7 (сiми)  днів з дати отримання даного 

документу на офіційну електронну адресу Замовника, вказану у данному договорi, але не пізніше ніж після закінчення 

терміну попередньої абонентської оплати. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним 

платежів. У разі зміни, банківські реквізити Виконавця публікуються на його офіційному web-сайті  http://uaunit.com/ у 

особистому кабiнетi Замовника. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному web-сайті Виконавця 

http://uaunit.com/  Замовник самостійно несе відповідальність за платежі здійснені за застарілими реквізитами. Замовник 

зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця лише від особи, яку було вказано при реєстрації  замовлення та/або в 

Договорі.  

 

2.4 У випадку, якщо Замовник не оплатить рахунок протягом 7 (сiм) днiв з моменту його отримання, надання Послуги буде 

припинено (блоковано) до моменту оплати рахунку.  

 

2.5  Початок надання послуг підтверджується Актом прийому-передачі обладнання Замовника, який Замовник зобов'язаний 

підписати одразу з моменту його отримання.  

 
  

3. Права і обов’язки Сторін 

  

3.1 При виконанні та/або тлумаченні даного Договору Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним 

законодавством України.  

 

3.2  Сторони зобов’язується не передавати та не передоручати виконання даного Договору і права по ньому. 

 

3.3 Сторони зобов’язуються використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом, дотримуючись норм та правил 

користування мережами передачі даних. 

 

3.4 Замовник зобов’язується оплачувати Послуги Виконавця за установленими тарифами у визначений Виконавцем термін. 

 

3.5 Виконавець зобов’язується забезпечити необхідні умови для доступу в мережі Інтернет до обладнання  Замовника 

цілодобово на протязі усього періоду дії Договору, згiдно класифікації ЦОД Виконавця рiвня Tier 2 (UP time 99,7%). 

 

3.6 В разі виникнення збоїв та/чи перерв у процесі надання однієї з Послуг Виконавець повинен вжити всі заходи з 

відновлення надання послуг у повному обсязі та проінформувати Замовника про причину виникнення такого 

збою/перерви та очікуваний термін відновлення надання Послуг у повному обсязі протягом 12 (дванадцяти)  робочих 

годин. 
 

http://uaunit.com/
http://uaunit.com/
http://uaunit.com/
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3.7 Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в безумовному 

порядку в наступних випадках:  

 

3.7.1. У випадку розміщення Замовником на своєму обладнаннi  або розсилання інформації, яка суперечить законодавству 

України; 

 

3.7.2. Встановлення факту підтримки або використання будь-якої спам-активності. 

 

3.7.3.  Виникнення підозри на здійснення Замовником незаконних дій, таких як хакінг, крекінг, фітинг, брут тощо (див. 

Додаток 2); 

 

3.7.4. Використання Замовником на своєму обладнаннi Proxy, VPN тунелів тощо; 

 

3.7.5. За рішенням уповноваженої державної установи, у відповідності з законодавством України. 

 

3.7.6. у випадку виявлення Виконавцем факту надання Замовником, при проходженні реєстрації та заповненні договору, 

неповної, неправдивої, неточної інформації. 

  

3.8 Виконавець має право призупинити надання Послуг на період  ремонтних робіт, при умові інформування Замовника про 

такі роботи за 2 (два) календарних дні до дати їх проведення. 

 

3.9 Передача та повернення розташовуваного в ЦОД  обладнання проводиться Замовником  з одного боку і працівником 

Виконавця з іншого. 

 

3.10  Факт розміщення або повернення обладнання оформляється актом приймання-передачі обладнання або актом 

повернення обладнання відповідно. Підписи Сторін завіряються печаткою з обох сторiн, якщо це можливо. 

 

 

3.11  Замовник зобов'язаний самостійно і за свій рахунок доставити (або вивезти) обладнання у відповідності з вказівками 

Виконавця з або до ЦОД. 

 

3.12  Замовник  зобов'язаний забрати обладнання, а Виконавець зобов'язаний надати Замовнику таку можливість в строк не 

пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня припинення цього Договору. Після закінчення зазначеного терміну Виконавець 

може виставити рахунок за збереження, з розрахунку тарифу по цьому договору, який обрав Замовник.  

 

3.13  Виконавець має право відмовитися від прийому обладнання в наступних випадках: 

- порушена технологічна упаковка обладнання; 

- обладнання має сліди пошкоджень; 

- обладнання не відповідає вимогам; 

- споживана потужність обладнання перевищує допустимі значення, встановлені для окремо взятого пристрою, або можливе 

перевищення допустимої сумарної споживаної потужності обладнання, яке розміщується в одній стійці.  

 

3.14 Усi не значнi пошкодження мають бути вказанi у Актi прийому-передачі. Виконавець не несе вiдповiдальнiсть за 

незначнi пошкодження, пiд час iнсталювання обладнання та вилучення його з стандартних вiдкритих 

телекомунікаційних стійок. 

 

3.15 Монтаж обладнання Замовника в серверних стійках і підключення його до електроживлення здійснюється 

працівниками Виконавця. Присутність при монтажі Замовника можливе при його бажаннi, але без допуску до 

технiчного примiщення. Виконавець забезпечує монтаж обладнання в ЦОД і початок надання послуги колокейшн не 

пізніше 1 (одного) робочого дня з дня передачі Замовником обладнання Виконавцю. Комутація обладнання Замовника з 

будь-якими не належними йому пристроями. Фізичний демонтаж попередньо вимкненого Замовником обладнання 

здійснюється працівниками Виконавця. Зупинка роботи програмного забезпечення та вимикання обладнання 

виконується Замовником, або пiсля запросу Замовника до Виконавця. 

 

3.16 У разі встановлення обладнання в серверні стійки, частково зайняті пристроями, які не належать цьому Замовнику, 

місця розміщення визначаються працівниками Виконавця самостійно. 

 

3.17  Все обладнання, що встановлюються в серверні стійки, повинне мати на передній панелі ідентифікаційний номер. 

Ідентифікаційний номер відбивається на схемі розміщення. При взаємодії технічних служб вказівка на конкретний 

пристрій здійснюється з зазначенням його ідентифікаційного номера або номеру договору. Виконавець залишає за 

собою право встановлення iдентифiкацiйного номеру у виглядi налiпки на переднiй панелi. Ин. номер: ___________. 
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3.18 Замовник самостійно здійснює експлуатацію свого обладнання в ЦОД  шляхом віддаленого доступу до нього, через 

мережу Iнтернет. Виконавець не втручається в роботу програмного забезпечення Замовника, не здійснює фізичного 

доступу всередину пристроїв, не здійснює інших дій, спрямованих на втручання в роботу обладнання Замовника, за 

винятком випадків порушення вимог пожежної безпеки та електробезпеки, а також вимог щодо захисту інформації та 

безпеки мережі. 

 

3.19 Замовник може отримувати фізичний доступ до свого обладнання для його обслуговування 2 (два) рази на місяць без 

додаткової оплати, тривалість кожного відвідування не повинна перевищувати 3 (три) години. Час і особи, які будуть 

проводити це обслуговування, повинні бути заздалегідь узгоджені з Виконавцем. Для здійснення допуску до обладнання  

Замовник зобов'язаний надати Виконавцю список своїх уповноважених представників. При необхідності доступу 

Замовника до обладнання частіше вищезазначеного, такі послуги оплачуються окремо по тарифу ____________(грн. 00 

коп.) за годину. Всі дії уповноважених представників Замовника в ЦОД  можливі тільки в окремiй кiмнатi в присутності 

і під контролем працівників Виконавця. Допуск до технiчного примiщення  Замовнику, суворо заборонений. 

Консультацiї по обслуговуванню обладнання Замовника, Виконавець не виконує.  

 

3.20 У випадку, якщо Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії у письмовій формі через тiкет 

систему до вiддiлу технiчного обслуговування, для  вирiшення цих проблем. 

 

 

 
4. Відповідальність сторін, врегулювання спорів 

 

4.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання умов Договору, якщо це є наслідком форс-

мажорних обставин в загальноприйнятому значенні. 

 

4.2 Виконавець не відповідає за зміст інформації, розміщуваної Замовником на  обладнаннi. У випадку дострокового 

розірвання Договору невикористана частина коштів Замовника, повертається на протязi 14 днiв, з моменту розiрвання. 

 

4.3 У разі заподіяння обладнанню пошкоджень та / або втрати даного обладнання Виконавець протягом 3 (трьох) 

календарних днів з дати виявлення такого  пошкодження та / або втрати, письмово повідомляє про це Замовника, із 

зазначенням причин і характеру заподіяної шкоди або збитку. Факт, причини і характер шкоди, а також найменування 

Сторони, що заподіяла шкоду, реєструються і підтверджуються актом заподіяння шкоди  та / або збитку, який 

підписується уповноваженими представниками Сторін у довільній формі. При необхідності будь-яка з Сторін може 

вимагати проведення експертизи, яку оплачує Сторона, що ініціює експертизу, вибір експертної організації провадиться 

за згодою Сторін.  

 

4.4 У разі якщо збиток заподіяно з вини Виконавця, то на підставі акта заподіяння збитку за рахунком, виставленим 

Замовником, Виконавець відшкодовує реальний збиток в сумі вартості обладнання з урахуванням його амортизації. 

Вартість обладнання визначається виходячи з балансової вартості, визначеної та документально підтвердженої на дату 

підписання акта заподіяння збитку. Необхідні відновлювальні роботи по заміні обладнання в стійці після ремонту або 

заміни обладнання Замовником здійснюються Виконавцем в погоджені Сторонами терміни за рахунок Виконавця.  

 

4.5 У разі якщо збиток устаткуванню заподіяно з вини Замовника, то необхідні відновлювальні роботи по заміні обладнання 

в стійці після ремонту або заміни обладнання Замовником здійснюються Виконавцем в погоджені Сторонами терміни за 

рахунок Замовника.  В такому випадку, послуга колокейшн, в період, протягом якого Замовник не мав можливості 

користуватися такою послугою, оплачується Замовником за загальними правилами за весь період простою. 

 

 

4.6 У разі якщо збиток обладнанню  заподіяно з незалежних від Сторін причин, то ремонт або заміна обладнання 

проводяться за рахунок Замовника, а необхідні відновлювальні роботи по заміні обладнання в стійці після ремонту або 

заміни обладнання Замовником здійснюються Виконавцем в погоджені Сторонами терміни за рахунок Виконавця. 

Послуга колокейшн, в період, протягом якого Замовник не мав можливості користуватися послугою колокейшн, 

Замовником не оплачується за умови надання Замовником Виконавцю обладнання на заміну в термін 10 (десять) 

робочих днів після виявлення збитку, в іншому випадку послуга колокейшн оплачується Замовником за загальними 

правилами за весь період простою. 

 

 

 

4.7 Виконавець надає послугу колокейшн, не гарантуючи абсолютну стабільність електроживлення та кліматичного режиму 

ЦОД, незважаючи на сумлінність останнього у підтримці на високому рівні їх характеристик. З урахуванням цього, 

Сторони дійшли згоди про те, що короткочасний вихід електроживлення та кліматичного режиму ЦОД  за припустимі 

межі не є виною Виконавця. 
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4.8 У разі коли внаслідок вибуху або загоряння обладнання Замовника заподіяно шкоду обладнанню і пристроям Виконавця 

або інших осіб, даний збиток відшкодовується Замовником на протязi 7 (сiм) днів, з моменту оформлення Виконавцем  

акту заподіяння шкоди. Виконавець може сам провести або назначити осiб, для проведення експертизи. 

 

4.9 Виконавець не несе відповідальності за працездатність програмного забезпечення, встановленого Замовником, та за 

затримки, перебої в роботі і неможливість повноцінного використання програмних і апаратних ресурсів Виконавця та 

Замовника, які відбуваються прямо або побічно з причини дії або бездіяльності третіх осіб і / або непрацездатності 

транспортно-інформаційних каналів, що перебувають за межами мережі Виконавця. Крім того, Виконавець не несе 

відповідальності за проблеми, викликані неправомірними або помилковими діями Замовника. Виконавець не несе 

відповідальності перед Замовником за якість ліній зв'язку, обладнання, програмного забезпечення, що надаються 

Замовнику третіми особами, за якість послуг третіх осіб. 

 

4.10  Оскільки мережа Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж і ресурсів, Виконавець не несе відповідальності за 

нормальне функціонування мережі Інтернет або її частин, так само як і за їх доступність для Замовника. Виконавець не 

несе відповідальність і не дає гарантій явних або неявних (у тому числі гарантій дотримання прав або придатності для 

конкретної мети) на будь-яку інформацію, товар або послуги, отримані Замовником через мережу Інтернет, у тому числі, 

якщо вони розміщені на власних ресурсах Виконавця. Замовник приймає на себе повну відповідальність і всі ризики, 

пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою ресурсів та / або послуг Виконавця. 

 

4.11  Виконавець ні за яких обставин, наскільки це допускається законодавством України, не відшкодовує будь-які непрямі 

збитки або упущену вигоду Замовника. У будь-якому випадку повний розмір відповідальності Виконавця за можливу 

шкоду, збитки Замовника не може перевищувати суми, отриманої Виконавцем за 1 (один) розрахунковий період надання  

послуги.  

 

4.12  У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням будь-якої інформації на web-сторінці, претензій, спорів, застосування 

штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання 

самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується компенсувати Виконавцю в повному об’ємі збитки, 

витрати, включаючи штрафні санкції, . При цьому, Замовник гарантує, що інформація, що розміщується на web-сторінці 

є повною, достовірною, не порушує авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб 

та відповідає вимогам чинного законодавства України. Замовник гарантує, що він належним чином зареєстрований та 

існує на законних підставах згідно з законодавством України. Замовник стверджує і гарантує, що інформація про себе, 

надана Виконавцю, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною.   

 

4.13  У випадку невиконання, невчасного виконання Замовником обов’язків по оплаті послуг, останній сплачує Виконавцю 

пеню в розмірі ____________(грн. 00 коп.)  за день, що діяла у такий період.  

 

4.14  При розгляді суперечок, Сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail) направлені на офіційні 

адреси електронної пошти Сторін, як докази, зі збереженою службовою технічною інформацією в них. Офіційною 

електронною адресою Виконавця є support@uaunit.com , sales@uaunit.com або boss@uaunit.com . Офіційна електронна 

адреса Замовника зазначається ним у бланку замовлення. 

 

 

 
 

5. Термін дії договору 

  

5.1 Первинно Договір укладається терміном на __________ і автоматично продовжується на кожен наступний період (30 

днiв). 

 

5.2 Відлік терміну дії Договору починається ___.___.20__ р. 

 

5.3 При відсутності оплати послуг на протязі 2 (двух) робочих днів з дати закінчення попередньої оплати, Договір можна 

вважати таким, що припинив свою дію автоматично. 

 

5.4 Для розірвання договору достроково Замовник особисто повинен подати заяву з печаткою (якщо є) та підписом 

Замовника.  
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6. Реквізити сторін 

 

ФОП Слобоженюк Богдан Юрiйович  ФИО (Замовник)мрій" 

Адреса:  

вул. Свiтлицького, буд. 35, пов. 9, м.Київ, 04123 

Поштова адреса: 

вул. Маршала Гречко, буд. 20 В, кв. 58, м.Київ, 04136 

 

Телефон: +38 (044) 451 51 07 

E-mail: тех. підтримка  support@uaunit.com 

              питання оплати sales@uaunit.com 

              адмiнiстрацiя boss@uaunit.com  

 

р/р 26005052626991 в КБ “ПРИВАТБАНК”, м.Київ 

МФО 320649, ЄДРПОУ 3404215492 

 

Система оподаткування: Спрощена система оподаткування 

для фізичних осіб 

 

Додаткова iнформацiя:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

Виконавець  ____________                          /Слобоженюк Б.Ю./ 

                             (Підпис)              М.П. 

 

Адреса:  

___. ___________________. буд. ____ кв. ____, _____, iндекс ____.  

Поштова адреса: 

___. ___________________. буд. ____ кв. ____, _____, iндекс ____. 

 

Телефон:  +38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; +38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

E-mail: ______________________________ або 

 

                   ______________________________ . 

 

Додаткова iнформацiя:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Замовник    ________________                                  / _______________/ 

                                   (Підпис)                              М.П                 
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ДОДАТОК 1 

 

 

Вартість* Послуг за Договором 

 

 

Термін   

За місяць   

За квартал   

За півроку   

За рік   

 

*- ціни вказані в українських гривнях без урахування будь-яких діючих знижок. Згідно податкового кодексу України, послуги  з 

розміщення web-сторінки (ок). 

 

 

Конфігурація 

 

 

Процесор OS RAM HDD Трафік 

     

 
 

 
 

                         М.П.                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                              
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ДОДАТОК 2 

 

Визначник термінів 

 

Dedicated Server(s) – послуга надання в оренду розміщеного на технічній площадці Виконавця апаратного засобу (серверу, комп’ютерної 

системи тощо) із забезпеченням його безперебійним електроживленням та підключенням до мережі Інтернет з метою обміну та/чи 

отримання інформації. 

 

Collocation Server(s) – послуга розміщення апаратного засобу (серверу, комп’ютерної системи тощо) з метою обміну та/чи отримання 

інформації на технічній площадці Виконавця, що має високошвидкісне підключення до мережі Інтернет та забезпечує технічні умови 

функціонування обладнання, таких як стабільне електроживлення, оптимальна температура та вологість, цілодобовий моніторинг стану. 

 

IP-адреса – числова послідовність, що складається з 4 розділених крапкою 8-бітових чисел (від 0 до 255),  яка однозначно визначає адресу 

системи або окремого комп’ютера, що підключені до Інтернету.   

 

PassWord – див. Пароль 

 

Proxy – це встановлена програма, чи скрипт який використовується для маршрутизації трафіка з однієї мережі в іншу (наприклад, доступ з 

UA-IX до світових ресурсів). 

 

UserName – див. Логін 

 

Web-сервер – див. Сервер 

 

Актуальний курс – внутрішній курс обміну умовних одиниць на українські гривні; актуальна інформація береться зі сторінки 

http://uaunit.com/ .  

 

Контактний  е-мейл – електронна поштова адреса, яка на поточний момент прописана в біллінг-системі (первинно береться з форми 

замовлення; може бути змінена Замовником). 

 

Крекінг – несанкціоноване втручання в роботу програмного продукту, злом його захисту з метою не ліцензованого використання і/або 

розповсюдження. 

 

Логин (UserName) – набір символів (як правило, утворюється від головного домену, на який заводиться аккаунт), що використовується 

для входу в систему та слугує ідентифікатором аккаунта (користувача), в панель керування якого планується вхід 

 

Пароль (PassWord) – слово чи невпорядкована послідовність букв і/або цифр, яка використовується для входу в панель керування 

хостингом  і слугує захистом від несанкціонованого доступу сторонніх осіб до даної  панелі. 

 

Сервер – віддалений постійно підключений до Інтернету апаратний засіб (компонент обчислювальної системи) з певним набором 

програмних модулів, що виконує сервісні функції з забезпечення доступу в мережах передачі даних до web-сторінок, які розміщенні на 

дисковому просторі даного серверу. 

 

Спам – будь-яка масова розсилка рекламних повідомлень в будь-якому виді і з допомогою будь-яких технологій абонентам, котрі не 

підписувались на дану розсилку. 

 

Трафік – сукупний об’єм чи потік інформації, що проходить через сервер Замовника за визначений проміжок часу. 

 

Фішинг – створення точної копії існуючої web-сторінки з метою заставити користувача ввести свої особисті, фінансові данні чи пароль. 

 

Хакінг – несанкціонована зміна програмного забезпечення з ціллю зняття (або обходу) обмежень по перегляду і/або зміні службової і/або  

приналежної іншим користувачам інформації.  

 

ЦОД – центр обробки данних.  
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ДОДАТОК 3 

 

Акт 

прийому – передачі обладнання по договору №   __________ про надання послуг колокейшн 

 

У відповідності до Договору про надання послуг колокейшн № ______ від "___" ________ 201_ р., Замовник 

______________________________________________________________________ передає, а Виконавець 

_________________________________________ приймає у тимчасове користування наступне обладнання: 

№ Найменування 

Кількість, 

шт. 

Оцiнка стану 

обладнання (1-10)  

Оцiнка вартостi, 

грн. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Стан обладнання‚ що передається в оренду: _________________________ (нове, бувше у вжитку) 

Коментарi Виконавця: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Додаток до акту: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 


