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ДОГОВІР № ОМГ000351 

Про надання інформаційних послуг 
м. Київ                                                                                                                                                  __________________________2019 року 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНЛАЙН МЕДІА ГРУП", надалі іменується 
«Видавець», в особі Директор Вдовенко Олеся Костянтинівна, який діє на підставі Статуту, та 
______________________________________________________________________ надалі іменується - «Замовник», в особі директора 
_____________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, надалі разом – Сторони, уклали даний 
Договір про надання інформаційних послуг (надалі іменується – Договір) про нижченаведене. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
1.1. Система - практична довідкова електронна система «ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ. Кадровик. 

Бюджет», яка працює в інтерактивному режимі та містить консультації експертів-практиків кадрової 
служби, оснащена зручним пошуком професійної інформації за всіма напрямками роботи, повну 
нормативно-правову базу із актуальними оновленнями, а також шаблони і зручні зразки документів, 
новини. 

1.2. Код доступу - унікальна послідовність символів, яка є кодом безпосереднього доступу до Системи і 
діє в межах сплаченого рахунку. Код доступу виготовляється Виконавцем та надсилається Замовнику на 
електронну пошту, вказану в цьому Договорі, після оплати рахунку.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційні послуги по наданню безпосереднього 

доступу Замовника до Системи (надалі іменуються – Послуги), а Замовник зобов’язується оплачувати 
Послуги на умовах та в строки, вказані в цьому Договорі. 

2.2. Безпосередній доступ до Системи Замовника здійснюється в онлайн-режимі за умови підключення 

комп’ютера Замовника до мережі Інтернет.  

2.3. Замовник має право використовувати копії інформації, копії нормативно-правових актів, статей, 

аналітичних матеріалів тощо, отриманих в Системі, виключно як довідковий ресурс для власних потреб та 

інформаційного забезпечення своєї господарської діяльності. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Замовник має право самостійно приймати рішення про використання Системи та отримувати 

Послуги на підставі та відповідно до умов цього Договору. 
3.2. Для вирішення складних ситуацій, пов’язаних з використанням Системи, та для отримання 

консультацій щодо Послуг Замовник має право звертатися до Служби клієнтської підтримки Виконавця за 
номером (044) 239-29-61. 

3.3. Замовник зобов’язаний зберігати в таємниці логін та пароль (Код доступу) та не має права 
передавати його іншим особам. 

3.4. Замовник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги в розмірі та на умовах, 
вказаних в цьому Договорі. 

3.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг та блокувати доступ Замовника до 
Системи у випадку несвоєчасної оплати Послуг та іншого невиконання Замовником  умов цього Договору. 

3.6. Замовник надає Виконавцеві безоплатний дозвіл на використання його найменування, скороченого 
найменування, комерційного (фірмового) найменування та/або знаку для товарів і послуг в рекламних та 
інших матеріалах, інтернет-ресурсах тощо, включаючи, але не обмежуючись, друковані засоби інформації, 
видавцем яких є Виконавець, довідкові електронні системи Виконавця, інтернет-сайти Виконавця, під час 
заходів, організатором яких є Виконавець. Під використанням Сторони розуміють виключно інформування 
про те, що Замовник є клієнтом Виконавця будь-яким з наступних способів: публічне сповіщення / показ / 
демонстрацію, нанесення на друковані рекламні матеріали, найменування, скороченого найменування, 
комерційного (фірмового) найменування та/або знаку для товарів і послуг. Наданий Замовником дозвіл 
ніяким чином не зобов’язує та не обтяжує Виконавця на вищезазначене інформування та/або виплату будь-
яких грошових компенсацій та/чи винагород Замовникові 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ 
4.1. Вартість Послуг доступу до Системи становить ____________________________________________________ 
4.2. Розрахунок за Послуги відбувається у порядку 100% передоплати, шляхом перерахування суми 

авансу, вказаної в рахунку-фактурі, на поточний банківський рахунок Виконавця. 
4.3. Зміна Виконавцем Вартості Послуг не тягне за собою перерахунку за Послуги за період, за який 

вказані Послуги були попередньо оплачені Замовником. 
4.4. Факт надання Послуг підтверджується підписаним належним чином обома Сторонами актом про 

надані послуги (надалі іменується – Акт). 
4.5.  Замовник зобов’язаний підписати та направити Виконавцю Акт протягом п’яти робочих днів з 

моменту його отримання, або у цей же строк направити Виконавцю вмотивовану письмову відмову від 
підписання Акта. У разі ненадходження до Виконавця підписаного Замовником Акта або вмотивованої 
письмової відмови від його підписання в строки, визначені у цьому пункті (з урахуванням поштового обігу), 
Замовлення вважається виконаним, а Послуги — наданими належним чином. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
5.1. За порушення своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним 

законодавством України та цим Договором. 
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5.2. Порушенням зобов’язання вважається його невиконання або неналежне виконання. 
5.3. Сторона, яка допустила порушення цього Договору, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі 

завдані таким порушенням документально підтверджені збитки. 
5.4. Усі спори по цьому Договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір 

шляхом переговорів він підлягає передачі на розгляд до господарського суду згідно з чинним 
законодавством України. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання своїх обов’язків, 

якщо таке невиконання обумовлене обставинами, що виникли поза волею і бажанням Сторін, та котрих не 
можна передбачити чи уникнути і які унеможливлюють належне виконання Стороною зобов’язань за цим 
Договором, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, 
ембарго, зміни у чинному законодавстві відносно умов надання Послуг та їх оплати, землетруси, повені, 
пожежі та інші стихійні лиха. 

6.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою 
палатою України або іншим компетентним органом. 

6.3. Сторона, яка не може виконати свого зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, повинна 
негайно повідомити іншу Сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов’язання по цьому Договору. 

6.4. У разі настання вказаних вище обставин Сторони зобов'язані протягом 10 днів прийняти спільне 
рішення щодо виконання умов цього Договору. 

6.5. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на строк, протягом якого 
діяли ці обставини. Якщо такі обставини мають місце понад три місяці, будь-яка із Сторін має право 
відмовитися від зобов’язань за цим Договором. 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2020 р. 
7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від належного виконання ними 

зобов’язань, що виникли під час його дії. 
7.3. Дію цього Договору може бути припинено в цілому або частково за рішенням компетентного 

судового органу України, а також у випадках, передбачених цим Договором. 
7.4. Одностороння відмова від цього Договору не допускається, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством та цим Договором. 
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 

8.2. Після підписання Сторонами цього Договору попередні переговори, переписка і 
протоколи, що стосуються цього Договору, втрачають силу. 

8.3. У разі зміни реквізитів Сторони письмово повідомляють одна одну про вказані зміни не пізніше ніж 
через десять днів з дня, коли такі зміни відбулися. 

8.4. Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору укладаються Сторонами в письмовій формі та є 
його невід’ємними частинами. 

8.5. Цей Договір складено українською мовою на двох сторінках, у двох  оригінальних примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

 
9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
Видавець: Замовник: 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОНЛАЙН МЕДІА ГРУП" 

 

Р/р UA823007110000026007052626430, Банк 
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 
300711 
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, будинок № 11, 
корпус Б, тел.: 098-607-27-52, 
код за ЄДРПОУ 40986197, 
Не є платником податку на прибуток на загальних 
підставах 

 

 
 
Директор                                                    

 

 
 
О. К. Вдовенко 

 
 
 
 
 
 

 


