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Стаття1
1.1. Цей Договір визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації об'єднання
"Український мережевий інформаційний центр" (далі - "Центр").
1.2. Центр створюється для здійснення суспільно-корисної діяльності, спрямованої на
організацію та забезпечення функціонування системи доменних назв домену верхнього рівня .UA,
маючи своєю головною ціллю розширення використання глобальної мережі Інтернет в Україні в
інтересах національної та світової Інтернет спільноти.
1.3. Центр не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку та не розподіляє отримані
доходи чи прибуток між Засновниками.
1.4. Прибуток, отриманий після відшкодування витрат, відновлення фондів, розрахунків з
кредиторами та бюджетом, між Засновниками не розподіляється та залишається в повному
розпорядженні Центру для здійснення їм своєї статутної діяльності.
Стаття 2
2.1. Засновниками Центру виступають:
1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);
2) Інтернет Асоціація України (ІнАУ);
3) Українська Національна Інтернет Асоціація „УНІА” (УНІА);
4) Асоціація операторів зв’язку ТЕЛАС
5) Державне підприємство "Держінформресурс"
Засновники домовились створити Центр.
2.2. Місце знаходження Центру:
___________________________________________________________________________________
Стаття 3
3.1 Центр на виключній основі здійснює діяльність та несе відповідальність з управління та
обслуговування системного реєстру та системи доменних назв в домені верхнього рівня .UA,
створення необхідних умов для реєстрацій, делегування та технічної працездатності доменних назв в
домені .UA в інтересах української співтовариства мережі Інтернет за інтересах розвитку глобальної
системи доменних назв, що адмініструється Всесвітньою Інтернет корпорацією з розподілу доменних
назв та адресного простору (ICANN), здійснює технічну підтримку доменних назв та їх систем в
домені .UA, контроль та захист систем доменних назв в домені .UA з метою розвитку суспільних
комп’ютерних мереж, розвитку та використання інформаційної та мережевої інфраструктури Інтернет
в Україні.
3.2. управління та обслуговування системного реєстру та системи доменних назв та здійснення
функцій Адміністрації домену верхнього рівня в домені .UA міжнародної мережі Інтернет;
технічної підтримки та захисту відповідних систем та реєстрів (баз даних);
розвитку та координації систем реєстрацій у національному домені верхнього рівня .UA з метою
стабільності, доступності та конкуренції послуг реєстрацій та підтримки доменних назв;
сприяння розвитку та акредитації Реєстраторів;
підтримки відповідності функціонування українського національного домену міжнародним
стандартам та правилам;
забезпечення надійності функціонування системи реєстрації і підтримки доменних назв, у тому
числі у випадках припинення діяльності окремих Реєстраторів;
розробки та впровадження Правил адміністрування, реєстрацій та підтримки доменних назв;
розвитку позасудової системи вирішення конфліктів при реєстраціях доменних назв;
захисту прав користувачів доменних назв та сприяння підвищення якості їх обслуговування;
гармонізації систем співвідношення прав користування доменних назв та прав інтелектуальної
власності, знаків для товарів і послуг, тощо, із міжнародним законодавством;
сприяння розвитку органів саморегулювання Інтернет співтовариства;
сприяння розвитку суспільних комп'ютерних мереж, розвитку інформаційної інфраструктури в
суспільстві, розвитку і впровадженню новітніх інформаційних технологій у державних, освітніх,
громадських та наукових організаціях, загальному розвитку української національної складової мережі
Інтернет;
участь та представництво у відповідних міжнародних організаціях.

Стаття 4
4.1. Для досягнення мети, викладеної в ст. 3 цього Договору, Центр здійснюватиме діяльність,
предмет якої визначений у Статуті Центру.
Стаття 5
5.1. Кошти для створення Центру обсягом 300 тис. грн. формуються за рахунок рівних внесків
Засновників в сумі 60 тис. грн. від кожного у вигляді грошових коштів або майна, вартість якого
еквівалентна визначеній сумі внесків.
5.2. Внесення Засновниками своїх частин коштів для створення Центру здійснюється шляхом
перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковій рахунок Центру або передачі Центру
відповідного майна протягом трьох місяців з моменту його державної реєстрації.
Стаття 6
6.1. Засновники визначають структуру Центру і загальну процедуру його функціонування та
створюють органи управління Центром. Подальші рішення по цих питаннях приймаються в порядку,
встановленому Статутом Центру.
Стаття 7
7.1. Засновники Центру не зберігають прав на майно, передане ними у власність Центру.
Засновники не відповідають по зобов'язаннях Центру, а Центр не відповідає по зобов'язаннях своїх
засновників.
Стаття 8
8.1. Засновники зобов'язані:
протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації Центру внести у вигляді грошових
коштів або майна свої частини коштів для створення Центру;
виконувати вимоги Установчих документів Центру.
Стаття 9
9.1. Цим договором Засновники затверджують Статут Центру та створюють Координаційну раду
Центру такого початкового складу:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________

Подальші рішення щодо діяльності Центру приймаються в порядку, встановленому
Статутом Центру.
Стаття 10
10.1. Статут Центру не може суперечити цьому Договору. Якщо будь-яке положення Статуту
Центру буде суперечити положенням цього Договору, необхідно керуватися нормами Статуту Центра.
Стаття 11
11.1 Після підписання цього Договору і до моменту державної реєстрації від назві Центру не
можуть укладатись угоди та набуватись права.

Стаття 12
12.1. Якщо будь-яке майно буде передане Засновниками в користування Центру, то ризик
випадкової загибелі та пошкодження цього майна покладається на Центр.
Стаття 13
13.1. Якщо створюваний Центр буде визнано таким, що не відбувся, не буде зареєстрований або
не буде в змозі розпочати свою діяльність з будь-яких причин, Засновники несуть збитки в частках
пропорційно їхнім внескам до статутного фонду Центру (незалежно від того, яка частина цих внесків
була ними оплачена).
13.2. За збитки, спричинені невірними діями Засновників, пов'язаними з організацією Центру,
відповідальність покладається на тих Засновників, дії яких спричинили неможливість початку
діяльності Центру та його реєстрації, або несуть солідарну відповідальність у межах, визначених
чинним законодавством.
13.3. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Центру після його державної реєстрації,
відшкодовуються за рахунок Центру.
Стаття 14
14.1. Якщо Засновники не вносять свою частку коштів на створення Центру в строк,
передбачений цим Договором, вони сплачують Центру за час прострочення 100% (сто відсотків)
річних з простроченої суми.
Стаття 15
15.1. Повідомлення, які направляються для виконання цього Договору, мають бути направлені в
письмовій формі, і вважаються переданими належним чином, якщо вони відправлені по телефаксу,
рекомендованим листом, або доставлені під розпис.
Стаття 16
16.1. Всі стосунки між Засновниками, які не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з
чинним законодавством України.
Стаття 17
17.1. Засновники не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків,
передбачених цим Договором, якщо таке невиконання виникло внаслідок обставин непереборної сили,
дій державних органів або інших обставин, які знаходяться поза межами повного контролю
Засновників.
При цьому виконання обов'язків по цьому Договору відсувається на строк дії таких обставин.
Стаття 18
18.1. Якщо внаслідок зміни законодавства будь-яка стаття (її частина) стане недійсною.
Засновники вживуть усіх заходів, щоб у найкоротший строк замінити таку статтю (її частину) новою,
що відповідатиме вимогам чинного законодавства.
18.2 Якщо рішенням компетентного органу будь-яка стаття або частина статті цього Договору
буде визнана недійсною, то таке рішення не буде поширюватись на інші статті цього Договору.
Стаття 19
19.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов'язань по цьому
Договору Засновники докладають усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів.
19.2 Якщо Засновники не дійшли згоди, будь-який з них має право передати спір в органи суду
або арбітражного суду.
Стаття 20
20.1. Дія цього Договору може бути припинена за згодою всіх Засновників.

Стаття 21
21.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Засновниками. Цей Договір може
бути змінений чи доповнений за згодою всіх Засновників. Зміни і доповнення до цього Договору
оформлюються додатковими угодами. Зміни і доповнення до цього Договору набувають чинності у
тому ж порядку, що й сам Договір.
Укладено на 5 (п’яти) аркушах в 6 (шести) примірниках українською мовою - по одному
примірнику кожній стороні та один примірник зберігається в справах Центру.
ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

