
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення № 1

від 31 серпня 2012 р.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №2

про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу) і реєстрації доменних імен у мережі Інтернет
(редакція від 20 серпня 2012 р.)

      Физична  особа  підприємець  Падюков  Володимир  Борисович, в  подальшому «Провайдер»,   внесений  до  Реєстру операторів, 
провайдерів телекомунікацій згідно рішення Національної комісії  з питань регулювання зв’язку України від від 11.03.2011, обліковий  
запис № 106, (надалі – «Провайдер»), в особі  Падюкова Володимира Борисовича,  діючого на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 
серія  ВО1 №473328 від  11  квітня  1995 року,  керуючись  Законом  України  “Про  телекомунікації”,  Правилами  надання та  отримання 
телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (надалі – «Правила надання  
та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими нормативними актами в сфері телекомунікацій пропонує фізичним та юридичним 
особам (надалі – «Абонент») отримати телекомунікаційні послуги, передбачені цим Договором.
      Даний Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633,641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Абонентів,  
беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Абонентом, для чого Оператор публікує цей
Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Публічний договір – правочин про надання та отримання послуг,  який встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих 
послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Абонентом (надалі – «Договір»).
Публічна  оферта -  пропозиція  Оператора,  адресована  будь-якій  фізичній  особі  у  відповідності  зі  статтею 641  Цивільного  кодексу 
України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.
Послуга - з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу) і реєстрації доменних імен у мережі Інтернет.
Акцепт - надання Абонентом повної і безумовної відповіді Операторові на його пропозицію укласти Договір на умовах,  визначених 
публічною офертою шляхом підписання заяви-замовлення про приєднання до Договору чі  сплата відповідної суми, що свідчить про  
прийняття ним публічної оферти.
Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за надання послуги незалежно від факту користування  
послугою.
Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного 
обліку наданих послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним 
особовим рахунком Абонента.
Домен (доменне ім'я) - символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, 
мережевих сервісів) в зручній для людини формі.
Реєстрант - Абонент, в інтересах якого здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.
Реєстратор - Виконавець, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування і функціонування доменного 
імені.
Оператор Реєстру - особа, яка здійснює заходи щодо технічного супроводу Реєстру.
Реєстр  - інформаційно-технічна  система  обробки  даних,  яка  містить  інформацію  про  доменні  імена,  адреси  мережі,  реєстраторів,  
реєстрантів та контактних осіб реєстранту.
Трансфер - процедура зміни Реєстратора доменного імені.
IP адреса - мережна адреса в комп'ютерній мережі.
DNS Сервер - додаток, призначений для відповідей на DNS-запити по відповідному протоколу, забезпечує перетворення доменних імен в  
IP адреси.
Персональні дані - будь-яка інформація, прямо чи побічно відноситься до певної фізичної особи.
WHOIS - сервіс призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси і іншої мережевої  
інформації. Сервіс Whois є публічним сервісом мережі Інтернет (Регламенти публічних сервісів).
Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів 
Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.
Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
1.2.1. Для фізичних осіб, які до моменту опублікування цього Договору не користувалися телекомунікаційними послугами Оператора,  
підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти є підписання Абонентом заяви-замовлення про приєднання до 
Договору чі  сплата  відповідної  суми,  що  свідчить  про  прийняття  ним  публічної  оферти  та  сплати  абонентської  плати  за  отримані  
телекомунікаційні послуги.
1.2.2.  З моменту отримання Оператором заяви-замовлення, чі інших дій які підтверджують Акцепт від Абонента, Договір вважається  
укладеним без його подальшого підписання.
1.2.3. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

1.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними 
і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
1.3.2. Всі  умови  Договору,  викладені  в  цій  Публічній  оферті,  є  обов’язковими для Сторін.  Перед початком користування послугами 
Інтернет кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та Правилами користування послугою широкосмугового 
доступу до  мережі  Інтернет  шляхом  фіксованого  підключення,  та  іншими Додатками  до  Договору,  що  розміщені  (оприлюднені)  на 
Офіційному веб-сайті Оператора.



1.3.3. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Абонент, який здійснив Акцепт,  
підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.
1.3.4. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він невправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який підписав заяву-
замовлення про приєднання до Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.
1.3.5. Договір про надання послуг на базі фіксованої мережі широкосмугового доступу укладається шляхом надання згоди Абонентом на 
приєднання  до  запропонованого  Договору  в  цілому,  шляхом  акцептуванням  всіх  істотних  умов  Договору,  без  підпису  письмового 
примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному
сторонами.

1.4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.4.1. Виконавець зобов'язується надавати Абоненту послуги у встановленому цим Договором порядку. 
1.4.2. Укладаючи договір Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо 
Абонент є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього 
Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку 
персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії. Знищення 
персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви клієнта. У такому 
випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладанням цього Договору, 
Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист 
персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості 
виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 
Абонент також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без 
будь-яких додаткових повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації 
доменного імені). Обсяг прав Абонента, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
йому відомий і зрозумілий. 
1.4.3. Абоненту надається: 
а) унікальні ім'я і пароль, що дозволяють керувати замовленнями на веб-сайті Виконавця; 
б) реєстрація доменних імен і підтримка, якщо така послуга замовлена на веб-сайті Виконавця; 
в) при замовленні веб-хостингу надається: 

• панель управління веб-хостингом, 

• замовлений обсяг дискового простору, 

• доступ до сервера по FTP-протоколу, 

• можливість організації електронної пошти з об'ємом збереженої в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої 
хостинг-пакетом, доступ до пошти по протоколу POP3 і SMTP, 

• можливість створювати і використовувати бази даних MySQL з обсягом збереженої в кожен момент часу інформації в межах 
квоти, передбаченої хостинг-пакетом, доступ до phpMyAdmin, 

• можливість використання всіх доступних програм і функцій, передбачених хостинг-пакетом. 

1.4.4. До складу Послуг не входить: 

• надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, 

• налаштування або діагностика персонального комп'ютера і програмного забезпечення Абонента, 

• навчання навичкам роботи на комп'ютері та в мережі Інтернет. 

• створення, налаштування та внесення змін до скрипти та програмне забезпечення сайту Абонента. 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ. 

2. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМЕНННИХ ІМЕН. 
2.1. Виконавець здійснює реєстрацію доменних імен на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену UA, адміністраторами 
регіональних зон України, і іншими здійснюють реєстрацію. 
2.2. Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема: 
а) на момент надходження оплати, таке ім'я домену вільно; 
б) не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми; 
в) у заявці вказана повна, правдива і коректна інформація про персональних даних Абонента, необхідна для реєстрації; 
г) дотримані правила даної доменної зони ( правила доменів ). 
д) дотримані вимоги регламенту реєстрації доменних імен в домені другого рівня ( регламент ). 
2.3. При зміні реєстранта домену або трансфер домену до іншого реєстратора, Виконавець виконує заявки Абонента тільки при наявності 
письмової заяви:                                                                                                                                                                                                              

- для фізичних осіб заяву ( Заява для фізичних осіб ) з наданням документів, що підтверджують особу Абонента (кольорова скан- 
копія 1-ї сторінки паспорта або ксеро-копія, відправлена поштою). 

- для юридичних осіб заяву ( Заява для юридичних осіб ) на офіційному бланку організації з печаткою та підписом надіслані за 
адресою: ФОП Падюков В.Б.,  вул. Перемоги, 1, м. Суми, 40002. 

2.4. Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домену наданою, з моменту внесення даних про домен до Реєстру. 

https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/
http://xnet.sumy.ua/downloads/doc/foppvb-of-d-p4.pdf
http://xnet.sumy.ua/downloads/doc/foppvb-of-d-p3.pdf
https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/


2.5. Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації.  
При цьому, як правило, реєстрація домену продовжується на 1 (один) рік, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації 
домену. 
2.6. Відповідальність Виконавця по кожному конкретному доменному імені припиняється в момент закінчення терміну реєстрації 
доменного імені. 
2.7. Після закінчення терміну реєстрації доменного імені за Абонентом залишається право на продовження доменного імені протягом 25 
днів. Після закінчення зазначеного 25-денного строку, домен видаляється з реєстру та Абонент втрачає всі права на домен. Після 
закінчення 25-денного терміну, домен може бути переданий або делегований новому реєстранту. 
2.8. Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості 
продовження доменного імені. 
2.9. Якщо Реєстрант бажає зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім'ям, реєстрація домену можлива на службові контактні 
дані реєстратора. 
2.10. Якщо з якихось причин неможливо зареєструвати домен на дані Реєстранта, то домен буде зареєстрований на службові контактні 
дані реєстратора. 
2.11. Абонент погоджується з ризиками пов'язаними з реєстрацією домена на службові контактні дані реєстратора: 

• неможливістю ідентифікації Реєстранта доменного імені без підтвердження Виконавцем; 

• неможливістю провести трансфер доменного імені без підтвердження Виконавцем; 

• виникненням інших обставин при яких буде неможливо ідентифікувати Реєстранта домену. 

2.12. За бажанням Абонент у праві запросити зміну службових контактних даних реєстратора на свої контактні дані або навпаки 
пройшовши процедуру ідентифікації Абонента. 
2.13. Абонент має право запросити трансфер доменного імені на обслуговування до іншого реєстратора, після виконання таких умов: 

• до закінчення терміну реєстрації домену залишилося не менше 14 днів; 

• Абонентом відправлений письмовий запит Виконавцю; 

• пройдена процедура Ідентифікації Абонента. 

3. ПОСЛУГИ ВЕБ-ХОСТИНГУ. 
3.1. Вартість послуг веб-хостингу встановлюється відповідно до хостинг-пакетами розміщеними на веб-сайті Виконавця. 
3.2. Надання послуг веб-хостингу можливо тільки за передоплатою. 
3.3. Після надходження оплати активація облікового запису може зайняти від 10 хвилин до 24 годин в залежності від способу оплати. 
3.4. По закінченню сплаченого періоду надання послуг веб-хостингу призупиняється. 
3.5. По закінченню сплаченого періоду Аккаунт зберігається на серверах Виконавця не більше 25 днів. Після закінчення зазначеного 25-
денного строку Аккаунт видаляється. 
3.6. Абонент протягом 25 днів після прострочення може продовжити термін користування послугами веб-хостингу згідно з тарифами 
Виконавця. 
3.7. Послуга веб-хостингу вважається наданою з моменту направлення Абоненту інформації про права доступу на контактну адресу 
електронної пошти, вказану Абонентом під час реєстрації на сайті Виконавця. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 
4.1. Вартість послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованими на Веб-сайті Виконавця ( pavlabor.net). 
4.2. Оплата послуг проводиться у формі передоплати на розрахунковий рахунок, так само за допомогою платіжних карток міжнародних 
платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом. 
4.3. Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, в залежності від виду послуги. 
4.4. Оплата є фіксованим платежем і сплачується Абонентом незалежно від факту використання послуг. 
4.5. При підготовці платежу обов'язково зазначення номера рахунку в призначення платежу. При відсутності номера рахунку, Виконавець 
не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Абонента. 
4.6. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 
5.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги веб-хостингу і реєстрації та підтримки доменних імен відповідно до договору і набором 
замовлених послуг. 
5.2. Виконавець зобов'язується забезпечити час безперервної роботи серверів на рівні 99,9 % Uptime. 
5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до 
послуг Виконавця. 
5.4. Виконавець має право: 
а) Змінювати види послуг і вартість послуг на наступні періоди та строки в односторонньому порядку, з обов'язковою публікацією змін на 
своєму веб-сайті. 
б) Тимчасово припинити надання послуг Абонентові, без повернення грошових коштів, до отримання від нього письмових роз'яснень у 
наступних випадках: 

• ненадходження передоплати за послуги; 

• дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг (в тому числі створення 
підвищеного навантаження на апаратні засоби обладнання), а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів 
Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет; 

• публікації, передачі, розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства України або 
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нормам міжнародного права; 

• розміщення або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси; 

• здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим 
користувачам мережі без їх на те згоди; 

• використання абонентом (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок сайту) у якості контактних даних при 
здійсненні розсилки спаму, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені розсилки; 

• відмова в наданні достовірної контактної інформації; 

• при виявленні атаки на веб-сайт Абонента, яка створює загрозу стабільності і якості послуг Виконавця по відношенню до інших 
користувачів послуг; 

• при відмові в усуненні вразливостей в скриптах і програмному забезпеченні сайту Абонента. 

5.5. При підвищеному використанні ресурсів, Виконавець може запропонувати перейти на інший хостинг-пакет або оплатити додаткові 
послуги, а при відмові Абонента - припинити надання послуг з поверненням невикористаних коштів. 
5.6. Абонент зобов'язується приймати оплачені послуги. 
5.7. Абонент зобов'язується вчасно продовжувати послуги на наступний термін. 
5.8. Абонент зобов'язується самостійно стежити за станом свого програмного забезпечення (скриптів), вчасно оновлювати програмне 
забезпечення до останніх версій. 
5.9. Абонент зобов'язується не допустити протиправне використання свого аккаунта третіми особами (хакерами, спамерами). 
5.10. Абонент зобов'язується не використовувати більше 25% ресурсів сервера впродовж 120 секунд, не використовувати більше 10% 
ресурсів сервера, виконувати SQL запити тривалістю більше 15 секунд. 
5.11. Абонент зобов'язується не створювати на сервері більше 250000 файлів. 
5.12. Абонент зобов'язаний мати актуальну копію свого веб-сайту, файлів на своєму комп'ютері або незалежному носії інформації. 
5.13. Абонент має право вимагати від Виконавця надання заявлених в пакеті послуг відповідно до умов Договору. 
5.14. Абонент має право отримувати консультації по телефону, електронній пошті, через систему тікетів на веб-сайті Виконавця. 
5.15. Абонент має право на технічну підтримку через систему тікетів на веб-сайті Виконавця. 
5.16. Абонент має право відмовитися від послуг в односторонньому порядку з / без повідомлення Виконавця (без повернення коштів). 
5.17. Абонент має право скористатися будь-якою з доступних послуг Виконавця згідно з тарифами на веб-сайті Виконавця. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
6.1. Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Абонентом замовлених послуг тільки в тому випадку, якщо 
неможливість їх отримання відбулася по прямій вини Виконавця. 
Відповідальність Виконавця не може перевищувати суми, що дорівнює вартості неодержаних Абонентом послуг. 
6.2. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне 
забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою 
недопущення цього. 
6.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ 
Абонента до послуг, а також не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення 
адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти. 
6.4. Виконавець не несе відповідальність за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстранта, в тому 
числі перед третіми особами, а також про порушення реєстрантом будь-яких прав третіх осіб. Адміністратор домену UA, Оператор 
Реєстру, інші реєструючі організації не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних 
імен Реєстранта, в тому числі перед третіми особами, а також про порушення реєстрантом будь-яких прав третіх осіб. 
6.5. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Абонента. 
6.6. Виконавець не несе відповідальності за порушення Абонентом авторських, суміжних та інших прав третіх осіб. 
6.7. На Абонентові в повному обсязі лежить ризик наслідків дій, вчинених через веб-сайт Виконавця з використанням логіна - пароля 
Абонента. 
6.8. На Абонентові в повному обсязі лежить ризик наслідків дій, вчинених через акаунт Абонента. 
6.9. Абонент полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного его использования. 

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 
7.1. Усі спори і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом мирних переговорів. 
7.2. Розгляд претензій, пов'язаних з наданням послуг, здійснюється за умови звернення Абонента письмово не пізніше 3-дней з моменту 
виникнення спірної ситуації. Виконавець розглядає спірну ситуацію до 14 робочих днів.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 2.4. Договору.
8.2.  Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення)на Офіційному веб-сайті 
Оператора http://pavlabor.net/
8.3. Строк цього Договору складає один рік з моменту його підписання Сторонами.
8.4. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей
Договір,  то  він  вважається  продовженим (пролонгованим)  на  наступний  рік  на  таких самих умовах.  Така  пролонгація  строку цього 
Договору можлива без обмеження терміну.
8.5. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
- за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана повідомити іншу Сторону, а також провести взаєморозрахунки та виконати 
всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;



- за рішенням суду;
- у випадку довготривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин, при цьому Сторони зобов’язуються протягом одного місяця 
провести фінансові взаєморозрахунки і не в праві вимагати від іншої сторони відшкодування збитків;
- у випадку закінчення строку дії ліцензії, припинення її дії;
- у випадку відсутності платежів протягом трьох місяців.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір припиняється, якщо Абонент має несплачені рахунки і не погасив наявну заборгованість протягом одного місяця після  
відправлення йому письмового або електронного повідомлення, а також у випадках, передбачених Правилами користування.
9.2.  Жодна зі  сторін цього Договору немає права передавати свої  права та обов’язки третім особам без  згоди на це другої  сторони.  
Передача прав та обов’язків за цим Договором , не є односторонньою, зміна умов чи відмова від Договору, якщо право такої зміни або  
відмови  врегульовано  сторонами  за  взаємною  згодою  в  цьому  Договорі,  підписаному  сторонами,  або  в  інших,  пов’язаних  з  цим  
Договором, документах.
9.3. Усі спори, що виникають внаслідок укладання та виконання умов Договору, розглядаються у судовому порядку.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Одностороння  зміна  умов  чи  відмова  виконувати  умови  Договору є  неприпустимою,  за  винятків  випадків,  передбачених  цим 
Договором
10.2. Оператор підтверджує, що є платником єдиного податку на загальній системі оподаткування, передбаченою Податковим кодексом 
України.
10.3. Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил  
користування, та інших Додатків, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті
10.4. Підписуючи заяву-замовлення, чі інші дії які підтверджують Акцепт про приєднання до Договору Абонент надає дозвіл на обробку 
персональних даних, зазначених у Додатоку №5 «Політики конфіденційності» Договору, для цілей пов’язаних з наданням Послуг та в 
межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її  
розпоряднику бази персональних даних.
10.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633,  641 Цивільного кодексу України і  його умови однакові  для всіх абонентів.  
Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Абонента зі всіма умовами Договору без 
виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Абонент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент  
не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.
10.6. Абонент  не  заперечує,  що  при  оформленні  рахунків,  актів  та  податкових  накладних  за  надані  послуги,  уповноважена  особа  
Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле).
10.7. За рішенням НКРЗ від 11.03.2011,  ФОП Падюков В.Б. внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, обліковий запис 
№ 106.

11. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
ФОП Падюков В.Б.
Юр. адреса: 40002, Україна, м. Суми, вул. Декабристів, 78, кв.8
Пошт. Адреса: 40002, Україна, м. Суми, вул. Перемоги, 1 
тел.: 050 017 6264, 65-24-26 
http://pavlabor.net
e-mail: admin@pavlabor.net
р/с 2600006049785, в СФ ПАТКБ “Приватбанк”
МФО    337546      ЄДРПОУ  2330711158 

ФОП Падюков В.Б.

м.п. ________________/Падюков В.Б./ 
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