
ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Даний документ являє собою відкриту пропозицію (надалі – «Оферта») Товариства з 

обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (надалі іменується – «ВИКОНАВЕЦЬ») щодо 

укладення Договору про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті 

умовах. 

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов 

і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка проводить акцепт цієї Оферти стає 

ЗАМОВНИКОМ (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, що 

викладені в даній Оферті). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Предметом даного Договору є надання ВИКОНАВЦЕМ послуг з розміщення 

інформації про товари та послуги ЗАМОВНИКА (надалі – «Послуги») на інтернет-сайтах, 

що розміщуються за посиланням: http://prom.ua/ і http://uaprom.net (надалі – «Інтернет-

сайт»), в розділах з відповідною тематикою. Вартість та опис Послуг (пакети Послуг: 

«Cтандарт», «Престиж», «VIP») опубліковані на інтернет-сторінці: 

http://prom.ua/how_to_order_market. 

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає технічну підтримку розміщенню інформації, відновленню і / або 

виправленню інформації, забезпеченню роботи посилань, протягом усього терміну дії 

даного Договору. 

2.3. ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити вартість Послуг відповідно до умов даного 

Договору. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

3.1. Інформація про товари та послуги ЗАМОВНИКА розміщується на інтернет-сайті у 

вигляді текстового опису та фотографій разом з інформацією про ЗАМОВНИКА, 

включаючи посилання на його сайт. 

3.2. ЗАМОВНИК погоджується і зобов'язується виконувати «Правила розміщення 

інформації на сайті Prom.ua», які опубліковані за посиланням: http://prom.ua/publication-

rules. 

3.3. ЗАМОВНИК розуміє і погоджується на обмеження відповідальності ВИКОНАВЦЯ, яке 

деталізоване в «Угоді користувача» та міститься за посиланням: http://prom.ua/terms-of-use, 

а також права ВИКОНАВЦЯ з адміністрування інформації, яка розміщена на інтернет-

сайті. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ 

 

4.1. Загальна вартість Договору становить вартість всіх Послуг, які ВИКОНАВЕЦЬ надає 

ЗАМОВНИКУ в межах даного Договору. 

4.2. За розміщення інформації про товари та послуги на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ, 

відповідно до умов даного Договору, ЗАМОВНИК оплачує лише кількість унікальних 

переходів користувачів на свій інтернет-сайт за розміщеними посиланнями відповідно до 

діючих тарифів ВИКОНАВЦЯ, що розміщені за інтернет - адресою: 

http://prom.ua/how_to_order_market. Додаткові Послуги з розміщення на інтернет-сайті 

ВИКОНАВЦЯ Товарних інформерів ЗАМОВНИКА (Товарний інформер - інформація про 

товари та послуги ЗАМОВНИКА у вигляді рекламного оголошення, що створюється і 

розміщується в певній рубриці Інтернет-сайту ВИКОНАВЦЯ відповідно до «Правил 

створення товарного інформера» - http://prom.ua/how-to-make-informer) оплачуються 

http://prom.ua/how_to_order_market


ЗАМОВНИКОМ окремо, згідно тарифів ВИКОНАВЦЯ - 

http://prom.ua/how_to_order_market. 

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ надає Послуги ЗАМОВНИКУ після отримання авансового платежу в 

розмірі не менше ніж 300,00 грн. (триста гривень 00 коп.). ЗАМОВНИК зобов'язаний 

здійснити авансовий платіж на поточний банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ протягом 5-

ти (п'яти) календарних днів з моменту виставлення відповідного рахунку-фактури 

ВИКОНАВЦЕМ. 

4.4. У разі, якщо вартість фактично наданих Послуг (тобто вартість унікальних переходів 

користувачів на інтернет-сайт ЗАМОВНИКА відповідно до діючих тарифів ВИКОНАВЦЯ) 

перевищує суму авансового платежу, сплаченого ЗАМОВНИКОМ відповідно до п. 4.3 

даної Оферти, надання Послуг ВИКОНАВЦЕМ призупиняється до моменту сплати 

ЗАМОВНИКОМ наступного авансового платежу в розмірі не менше, ніж 300,00 грн. 

(триста гривень 00 коп.). 

4.5. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту надходження грошових 

коштів на поточний банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ. 

4.6. Протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з моменту закінчення надання Послуг, 

ВИКОНАВЕЦЬ відправляє ЗАМОВНИКУ підписаний зі своєї сторони акт приймання-здачі 

наданих послуг у двох примірниках по одному для кожної із Сторін. 

4.7. ЗАМОВНИК зобов'язаний підписати акт приймання-здачі наданих послуг і передати 

один екземпляр ВИКОНАВЦЮ протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з моменту направлення 

його ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ або в цей же строк надати мотивовані заперечення 

(рекламацію). Якщо протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з моменту направлення акту 

приймання-здачі наданих послуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, акт не підписаний 

ЗАМОВНИКОМ і \ або не переданий ВИКОНАВЦЮ, і на нього не надійшли мотивовані 

заперечення, послуги вважаються надані належним чином і прийняті ЗАМОВНИКОМ. 

4.8. Сторони визнають, що для визначення кількості унікальних переходів і обсягу 

фактично наданих Послуг, визначення вартості Послуг за Договором, використовуються 

виключно дані сервера статистики ВИКОНАВЦЯ, що формуються за результатами 

автоматичної обробки запитів користувачів. Дані статистики доступні ЗАМОВНИКУ через 

веб-інтерфейс при авторизації на інтернет-сайті в розділі «Особистий кабінет». 

 

5. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ  

 

5.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт Оферти та укладає Договір шляхом здійснення 

авансового платежу відповідно до п. 4.3. даного Договору.  

5.2. Приймаючи акцепт цієї Оферти Користувач також погодився, що у випадку 

використання електронного цифрового підпису в документообороті в межах виконання цієї 

Оферти, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в 

порядку та на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». 

При цьому, Сторони погодили, що у випадку використання електронного цифрового 

підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах 

виконання цієї Оферти не є потрібним. 

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

6.1. Протягом строку дії даного Договору та одного року з дня припинення дії даного 

Договору, Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою 

розуміють будь-які дані, що надаються кожною із Сторін, у зв’язку з виконанням умов 

даного Договору, не відкривати та не розголошувати повністю або частково вказану 

інформацію будь-якій третій стороні без отримання письмового погодження на це від іншої 

Сторони. 



6.2. Доступ до інформації та її використання будуть доступні тільки тим співробітникам 

кожної із Сторін, яким необхідно знати представлену іншою Стороною інформацію для 

виконання зобов’язань Сторін по даному Договору. Сторони зобов’язані надати одна одній 

дані таких співробітників  ( Прізвище, ім’я, посада).   

6.3. Інформація надана Стороні у відповідності до даного Договору, представлена тільки 

для цієї Сторони та не може передаватися третім особам, або використовуватись іншим 

чином, за участі третіх осіб частково або повністю без письмової згоди на це Сторони, яка 

надала інформацію.  

7. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНИ ДОГОВОРУ 

7.1. Акцепт Оферти ЗАМОВНИКОМ, проведений, відповідно до п.5. даної Оферти, 

створює Договір на умовах Оферти. 

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або 

відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ 

змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на 

інтернет-сайті, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений додатково при такому 

розміщенні.  

7.3. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ та діє: а) 1 (один) 

календарний рік, але будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань по 

Договору; б) до моменту дострокового припинення Договору. 

 

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

8.1.  Договір може бути достроково припинений: 

8.1.1. За згодою Сторін у будь-який час. 

8.1.2. За ініціативою будь-якої із Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов 

даного Договору з направленням відповідного письмового повідомлення іншій Сторони. В 

такому випадку Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, яка 

порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони. 

8.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення відповідного письмового 

повідомлення іншій Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання 

Договору. 

8.1.4. У разі дострокового припинення дії Договору, крім випадків порушення 

ЗАМОВНИКОМ зобов’язань відповідно до п. п. 3.2., 3.3. даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ 

повертає ЗАМОВНИКУ  вартість сплачених, але не наданих Послуг (невикористаних 

переходів на інтернет-сайт ЗАМОВНИКА). 

9. ГАРАНТІЇ 

9.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними 

для укладання та виконання даного Договору. 

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови даної Оферти шляхом Акцепту Оферти, 

ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ що: 

9.2.1. ЗАМОВНИК зазначив достовірні дані (в тому числі персональні дані ЗАМОВНИКА) 

при реєстрації  в якості користувача на порталі prom.ua та при оформленні платіжних 

документів на оплату Послуг.  

9.2.2. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю 

ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти). 

9.2.3. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями необхідними для укладання 

та виконання даного Договору. 

10. ФОРС-МАЖОР 



10.1. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання 

своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних 

обставин), передбачити які неможливо на момент укладання даного Договору, а саме: 

військові дії, стихійні лиха, порушення громадського порядку, пожежа, перебої з 

електропостачанням, рішення органів влади, які роблять неможливим надалі повне або 

часткове виконання даного Договору, а також не несе відповідальність перед 

ЗАМОВНИКОМ за затримку або перебої в роботі, які виникли поза зоною контролю зі 

сторони ВИКОНАВЦЯ  (порушення в роботі інтернет-провайдера, відсутність 

електропостачання і тд.). 

 

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену даним 

Договором та/або діючим законодавством України. 

11.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог 

законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про 

конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що 

розміщуються на сайті prom.ua, б) достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ 

при реєстрації в якості користувача на сайті prom.ua і достовірність гарантій і запевнень 

ЗАМОВНИКА, що викладені в п. 9. даної Оферти. 

11.3. Беручи до уваги положення п. 9. даної Оферти, ЗАМОВНИК зобов’язується власними 

силами та за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, з 

приводу матеріалів, що розміщуються на сайті або відшкодовувати збитки (включаючи 

судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу 

розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА. 

 

12. РЕКВІЗИТИ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» 

Місцезнаходження: Україна, 02096, м. Київ, вул. Привокзальна 14-А, кв. 7. 

Код ЕДРПОУ 36507036 

П/Р № 26003174209 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ 

МФО 380805, ІПН 365070326519, Свідоцтво платника ПДВ № 100230843 

E-mail: info@uaprom.net 

Тел. +380 44 593-72-40 

Адреса для кореспонденції: 02121 Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф» 

 

 

 


