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www.uaunit.com

ДОГОВІР №
про надання послуг з оренди web-серверу

_________я 20__р.

м.Київ

(1) Слобоженюк Богдан Юрiйович фiзична особа підприємець за законодавством України, (надалі – Виконавець), з
однієї сторони;
(2) __________________________________________________________, фізична / юридична особа за законодавством
України, що діє на підставі Статуту (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 послуг в оренду розміщеного на технічній
площадці Виконавця апаратного засобу Dedicated Server(s) (див. Додаток 2) – далі Послуги:
1.1.1 Надання в оренду обладнання конфігурації “______________________________________” (див. Додаток 1);
1.1.2 Розміщення обладнання Замовника на технічному майданчику Виконавця;
1.1.3

Забезпечення доступ до обладнання з мережі Інтернет;

1.1.4 Надання в оренду фіксованих IP-адрес 2 шт. .
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 Апаратного засобу Замовника безкоштовно надається 2 (дві) виділені IP-адреси, які при крайній необхідності
можуть бути змінені. 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 встанволеному законодавством. Вищевказаний документ
розміщений за електронною адресою: http://uaunit.com/documents.html , та є невід'ємним додатком даного
Договору.
2. Ціни і порядок оплати

2.1 Вартість робіт за даним Договором на момент його укладення визначається Додатком 1 та відповідними
Додатковими угодами, якщо такі мають місце.
2.2 Оплата Послуг за Договором здійснюється у формі передоплати в українських гривнах за актуальним (див.
Додаток 2) на момент оплати курсом на підставі платіжних доручень, які Замовник може отримати на сайті
Виконавця – http://uaunit.com/ .
2.3 Порядок та форма оплати:
2.3.1 Абонентська плата: внесення абонентської плати Замовником здійснюється одноразовим платежем на обраний
термін на підставі відповідного платіжного доручення.
2.3.2 Додаткові Послуги: оплата додаткових послуг здійснюється на підставі відповідного платіжного доручення
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого.
2.4 При зміні тарифів Замовник продовжує користуватись надаваними Послугами за старими тарифами весь термін
попередньої оплати (без доплати та/чи перерахунку).
_______________________ /Слобоженюк Б.Ю./

______________________/__________/

(Підпис)

(Підпис)
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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’язується 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 Замовник являється одноосібним власником логіну (UserName) і паролю (PassWord) (див. Додаток 2).
Виконавець має право відсилати загублені паролі або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з
Контактного е-мейла і тільки на Контактний е-мейл.
3.6 Виконавець зобов’язується забезпечити необхідні умови для доступу в мережі Інтернет до апаратного засобу
Замовника цілодобово протягом усього періоду дії Договору.
3.7 В разі виникнення збоїв та/чи перерв у процесі надання принаймні 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 3 (трьох) робочих годин.
3.8 Виконавець зобов’язується інформувати Замовника про терміни планових та/чи профілактичних технічних і
регламентних робіт за 24 (двадцять чотири) години до початку здійснення таких.
3.9 Виконавець має право змінювати тарифи без попереднього узгодження з Замовником, попередивши його про
це за 14 (чотирнадцять) календарних днів до такої зміни.
3.10 Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в
безумовному порядку в наступних випадках:
3.10.1 У випадку розміщення Замовником на своєму орендованому апаратному засобі інформації, яка
суперечить законодавству України.
3.10.2 Встановлення факту підтримки або використання будь-якої спам-активності.
3.10.3 Виникнення підозри на здійснення Замовником незаконних дій, таких як хакінг, крекінг, фішинг тощо
(див. Додаток 2).
3.10.4 Використання Замовником на своєму орендованому апаратному засобі Proxy, VPN тощо (див. Додаток
2);
3.10.5 За рішенням уповноваженої державної установи, у відповідності з законодавством України.
4. Відповідальність сторін

4.1 Виконавець не несе відповідальність перед Замовником чи третіми сторонами за будь-який збиток, втрату та/чи
недоотримання прибутку, що відбуваються не з вини Виконавця внаслідок:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

збоїв чи пошкодження технічного обладнання;
проблем/затримок/переривань/пропусків при передачі даних чи з’єднанні;
програмних помилок;
видалення файлів;
дефектів;
тощо.

4.2 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання умов Договору, якщо це є наслідком
форс-мажорних обставин в загальноприйнятому значенні.
_______________________ /Слобоженюк Б.Ю./

______________________/__________/

(Підпис)

(Підпис)
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4.3 Виконавець не відповідає за зміст інформації, розміщуваної Замовником на даному web-сервері.
4.4 Відповідальність за втрату логіну і/або паролю, що може спричинити заволодіння адміністративними правами
іншими особами, а, як наслідок, зміну та/чи видалення інформації цілком чи частково на даному сервері, несе
Замовник.
4.5 У випадку дострокового розірвання Договору невикористана частина коштів Замовнику повертається, але не
пiзнiше 14 днiв з моменту укладення договору та початку обслуговування, згiдно Закону України "Про захист
прав споживачів".
5. Термін дії договору
5.1 Первинно Договір укладається терміном на _____________ і автоматично продовжується на кожен наступний

період.
5.2 Відлік терміну дії Договору починається з __.__. 20__ р.
5.3 При відсутності оплати послуг протягом 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 повинен
підприємства/організації з печаткою та підписом Замовника.

подати

запит

на

офіційному

бланку

6. Реквізити сторін
ФОП Слобоженюк Богдан Юрiйович
Адреса:
вул. Свiтлицького, буд. 35, пов. 9, м.Київ, 04136
Поштова адреса:
вул. Маршала Гречко, буд. 20 В, кв. 58, м.Київ, 04136

Адреса:
___. ___________________. буд. ____ кв. ____, _____, iндекс ____.
Поштова адреса:
___. ___________________. буд. ____ кв. ____, _____, iндекс ____.

Телефон: +38 (044) 451 51 07
E-mail: тех. підтримка support@uaunit.com
питання оплати sales@uaunit.com
адмiнiстрацiя boss@uaunit.com

Телефон: +38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; +38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
E-mail: ______________________________ або

р/р 26005052626991 в КБ “ПРИВАТБАНК”, м.Київ
МФО 320649, ЄДРПОУ 3404215492

Додаткова iнформацiя:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________ .

Система оподаткування: Спрощена система оподаткування
для фізичних осіб.
Додаткова iнформацiя:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Замовник
Виконавець ____________
(Підпис)

/Слобоженюк Б.Ю./

________________
(Підпис)

/ _______________/
М.П

М.П.

_______________________ /Слобоженюк Б.Ю./

______________________/__________/

(Підпис)

(Підпис)
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ДОДАТОК 1

Вартість* послуг за Договором

Термін

Вартість серверу

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) в мережі звільнені від податку на додану вартість (пункт 196.1.14 Податкового кодексу України).

Конфігурація
Процесор

OS

RAM

Трафік

HDD

М.П.

М.П.

_______________________ /Слобоженюк Б.Ю./

______________________/__________/

(Підпис)

(Підпис)
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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
Адміністрування “Базове” – включає в себе первинне налаштування сервера, встановлення ліцензійної панелі керування сервером
Directadmin, встановлення та налаштування ПЗ сервера (не частіше 1 разу в місяць), цілодобовий моніторинг сервера, консультації,
допомога с перенесенням даних (при необхідності). Час реакції на запит – 1 година. У вартість адміністрування включено 20Gb
місця для резервного копіювання даних
Адміністрування “Повне” – включає в “Базове”адміністрування, яке не обмежене в кількості. Час реакції на запит – 30 хв. У
вартість адміністрування включено 50 Gb місця для резервного копіювання даних
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.

_______________________ /Слобоженюк Б.Ю./

______________________/__________/

(Підпис)

(Підпис)
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