Договір
Про надання інформаційних послуг 050618-ID6-2
м. Харків
05.06.2018 г.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Веблайн Промоушен», в особі директора Кравченко
Віталія Володимировича, діючого на підставі Статуту, іменованого надалі Виконавець, з одного боку,
та ООО Продвижение Украина, в особі Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, що діє на
підставі Статуту, іменований надалі Замовник, з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали
цей договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Предметом цього Договору є надання інформаційних послуг з використання сервісу «Топвізор»
розташованому за адресою : https://topvisor.ru, Замовнику шляхом надання консультацій до
використання Сервісу.
1.2. Виконавець надає консультаційно-інформаційні послуги на технічну підтримку Замовника через
Адміністратора Сервісу, у тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю Сервісу і послугами,
що надаються, а також особливостями експлуатації Сервісу по email : info@topvisor.ru
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Права та обов'язки Замовника
2.1.1. Замовник зобов'язується не робити дій, які можуть розглядатися як що порушують
законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної
власності, авторських і суміжних прав, а також будь-яких дій, які приводять або можуть привести до
порушення нормальної роботи Сервісу.
2.1.2. Замовник зобов'язується не надавати (передавати) повністю або частково третім особам
отримані їм за даною угодою права, не продавати, не тиражувати, не копіювати матеріали Сервісу
повністю або частково, не відчужувати іншим чином, у тому числі безоплатно, без отримання на усі
вище перелічені дії попередньої письмової згоди Адміністрації Сервісу.
2.1.3. Замовник зобов'язується не передавати третім особам паролі і логіни, використовувані для
доступу до Сервісу, забезпечити конфіденційність їх зберігання.
2.1.4. Замовник зобов’язується прийняти належним чином послуги та сплатити їх.
2.2. Права та обов'язки Виконавця
2.2.1. Виконавець зобов'язується надавати інформаційні послуги з використання Сервісу, відповідно
до умов цього Договору.
2.2.2. Виконавець має право призупиняти надання послуг з цього Договору у зв'язку з проведенням
необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Адміністрації Сервісу,
а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях, повідомляючи про це Замовника письмово за
електронною адресою.
3. Порядок надання послуг.
Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги з використання сервісу
«Топвізор» Замовнику, шляхом письмових та усних роз’яснень роботи Сервісу.
4. Термін надання послуг
4.1. Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Датою початку надання послуг Сторони домовилися вважати 1-й робочий день, який слідує за
днем надходження оплати на рахунок Виконавця.
5. Вартість послуг і порядок розрахунків
5.1. Вартість послуг, передбачених цим договором, договірна та складає 10000,00 грн. (Десять
тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.
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5.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником передоплатою надання послуг, згідно
виставленого рахунку на сплату послуг.
5.3. За Договором датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Виконавця.
5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність проведених ним платежів.
6. Приймання – передача наданих послуг
6.1. Підтвердженням надання послуг Виконавця за Договором є акт приймання – передачі наданих
послуг, який повинен бути представлений для затвердження і підписання Замовнику по закінченню
надання Послуг.
6.2. Факт надання послуг за договором фіксується в актах приймання – передачі наданих послуг,
уповноваженими особами.
6.2. У випадку, якщо від Замовника не надходить обґрунтована, письмова відмова в підписанні акту
приймання-передачі наданих послуг, протягом 5(п’яти) робочих днів з моменту надання актів;
зобов'язання Виконавця, передбачених чинним Договором, вважаються виконаними. Акт вважається
підписаним, а послуги такими, що виконані належним чином.
7. Конфіденційність
7.1. Згідно даного Договору будь-яка інформація, яка стала відома Сторонам одному про другого, є
конфіденційною.
7.2. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність і забезпечувати нерозголошення інформації
своїми співробітниками, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
8. Відповідальність сторін
8.1. Передаючи інформаційні матеріали Виконавцю, Замовник гарантує, що він не порушує права
третіх осіб або має домовленості з правовласниками.
8.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки, перебої в роботі, що
відбуваються прямо або побічно через дію чи бездіяльність третіх осіб.
8.3. У разі виникнення між Сторонами суперечок або розбіжностей, з цього Договору або пов'язаних
з ним, Сторони випробують усі заходи до їх рішення шляхом переговорів між собою.
8.4. Заходи відповідальності сторін, не зазначені у чинному Договорі, застосовуються відповідно до
норм цивільного кодексу України.
9. Форс-мажор
9.1. У випадку, якщо повне або часткове невиконання Сторонами своїх зобов'язань, зазначених у
Договорі, є наслідком форс-мажорних обставин: повінь, пожежа, сейсмічна активність Землі, інші
стихійні лиха, терористичні акти, війна, військові дії, будь-які інші дії держави, які виникли у однієї із
Сторін після укладання даного Договору і тривали більше двох місяців, жодна із Сторін не буде нести
відповідальність.
9.2. У випадку, якщо форс-мажорні обставини безпосередньо впливали на виконання однієї із Сторін
своїх зобов'язань у період, встановлений Договором, то термін виконання збільшується на час дії
вищевказаних обставин.
9.3. Та із Сторін, яка не може виконувати взяті на себе зобов'язання, зобов'язана в строк не пізніше
десяти днів з моменту настання і припинення обставин повідомити про це іншу Сторону.
Повідомлення надсилається у письмовій формі із зазначенням ймовірного настання строку дії та
припинення форс-мажорних обставин.
9.4. У випадку, якщо Сторона не отримала повідомлення або отримала його після визначеного
терміну, друга Сторона втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу, що
дозволяє звільнитися від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань. Належним
доказом можуть виступати свідчення й інші документальні підтвердження обставин, які мали місце,
що надійшли від уповноважених органів.
10. Термін дії договору
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Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
11. Розірвання договору
11.1. Сторони мають право розірвати Договір, не чекаючи строку його закінчення, тільки по
письмової домовленості Сторін. Повідомивши іншу сторону по електронній пошті про дату
припинення дії Договору та домовившись про виконання зобов’язань перед іншою Стороною.
11.2. В інших випадках, передбачених цим договором та законодавством України.
12. Інші умови
12.1. Сторони вправі підписувати Документи і Додатки до Договору, які вважаються невід'ємною
частиною Договору і діють виключно разом з ним. Будь-які Документи і Додатки, які визнаються
Сторонами частиною Договору, вважаються такими після підписання їх кожної із Сторін.
12.2. Сторона, у якої відбулися зміни банківського рахунку, юридичного статусу чи адреси,
зобов'язана сповістити іншу Сторону письмово з наданням листа про зміни. До отримання такого
повідомлення будь-які фінансові дії, вчинені за первісними реквізитами, визнаються Сторонами
виконаними належним чином.
12.3. Усі спори та питання, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
12.4. У вирішенні питань, які не регулюються чинним Договором, Сторони керуються
законодавством України.
12.5. Будь-які домовленості, досягнуті Сторонами раніше, втрачають силу з моменту підписання
даного Договору.
12.6. Електронна переписка між Сторонами за адресами, вказаними у договорі, має юридичну силу.
Замовник:

Виконавець:

ООО Продвижение Украина

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Веблайн Промоушен»

ЕДРПОУ: 00000000
Юридична адреса: 04040, г.Киев, ул. Владимирская,
д.1, оф.1
Р/сч 00000000000000000000
в ПАТ "Креді Агріколь Банк"
МФО: 300614

Генеральный директор:

ЕДРПОУ: 32604171 платник єдиного податку (5%, без
ПДВ)
Юридична адреса: 61001, м. Харків, провулок
Байкальський, буд. 2,
тел. +38(063) 285 24 85
р/рах: 26006052233569
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 351533
Директор:
Кравченко Віталій
Володимирович

Иванов Иван Иванович
підпис

підпис
М.П.

М.П.

