м.Київ

ДОГОВІР №

__________ 20 _ р.

Державне підприємство «Редакція газети «Голос України», (далі Виконавець), в особі головного редактора Горлова Анатолія Федоровича,
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та _____________________
(далі - Замовник), в особі _________________________________, який діє
на підставі ____________________________________з іншої сторони
уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За даним договором Виконавець надає Замовнику
інформаційні послуги, визначені цим договором, а саме: доступ до
матеріалів, розміщених на сайті Виконавця (www.golos.com.ua), вільний
доступ до архіву стрічки «Новин», архіву публікацій газети «Голос
України», доступ до газети «Голос України» в pdf форматі, можливість
копіювання розміщених на сайті текстових матеріалів, а Замовник
оплачує послуги, що надаються.
1.2. Доступ до зазначеної у п. 1.1 інформації надається:
Варіант 1 (для бюджетних установ) 1.2.1. на наступний день після
отримання Виконавцем підписаного Замовником примірнику договору.
Варіант 2 (для інших осіб) 1.2.1. на наступний день після
надходження на рахунок Виконавця вартості оплати послуг.
1.3. Термін надання послуг визначається Замовником самостійно
шляхом оплати відповідного розміру вартості послуг Виконавця, які діють
у нього залежно від періоду надання послуг.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1
Надати Замовнику доступ до зазначених у п. 1.1
інформаційних послуг на визначений період:
Варіант 1 (для бюджетних установ) - на наступний день після
надходження підписаного Замовником примірнику договору протягом
визначеного Замовником строку;
Варіант 2 (для інших осіб) - на наступний день після надходження
на рахунок Виконавця оплати за послуги, що будуть надані за цим
договором протягом визначеного Замовником строку;
2.1.2
В день отримання оплати за послуги, визначені цим
договором, (примірника підписаного Замовником договору), надіслати на
вказану Замовником електронну адресу логін та пароль, під яким
Замовник буде авторизований на сайті.
2.1.3. В Авторизувати Замовника на сайті, надати йому доступ до
матеріалів, розміщених на сайті, вільний доступ до архіву стрічки
«Новин», архіву публікацій газети «Голос України», доступ до газети
«Голос України» в pdf форматі, можливість копіювання розміщених на
сайті текстових матеріалів протягом терміну, за який здійснено оплату.

2.2. Замовник зобов’язується:
2.1.4. Здійснити авторизацію на сайті.
2.1.5. Здійснювати оплату послуг згідно з умовами цього договору.
2.1.6. Дотримуватись
встановлених
правил
користування
електронною версією Газети та сайтом.
2.2.1 Тримати в таємниці та не повідомляти третім особам всі
реквізити доступу до сайту (особистий логін і пароль).
2.2.2 Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації
(непоширення спаму), яка передається через мережу Інтернет, не
здійснювати несанкціонованого втручання в роботу сайту. Авторизований
Замовник повинен вживати усі можливі заходи для збереження у
таємниці свої даних (логін, пароль), які дозволяють йому отримувати
доступ до інформації на сайті Виконавця. Відтворення, поширення,
публікація чи інше використання і передача розміщеної сайті Виконавця
інформації можливе лише з посиланням на Виконавця.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість послуг за цим договором за період _______________
складає ______________ гривень, в тому числі ПДВ ___________ грн.
3.2. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником на підставі
цього договору та рахунку, який складається Виконавцем, шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця,
вказаний в Договорі, протягом трьох банківських днів з моменту надання
рахунку.
*Для бюджетних установ:
3.2. Оплата Замовником за фактично надані Виконавцем послуги
здійснюється на підставі виставленого Виконавцем рахунку та акта
наданих послуг, складеним Виконавцем та підписаним Замовником, в
якому зазначаються період надання послуг, а також їх вартість.
Акт наданих послуг складається Виконавцем та передається
Замовнику протягом 2 (двох) робочих днів з дати закінчення періоду
надання послуг або, якщо період надання послуг становить більше
місяця, акт складається щомісяця до третього числа місяця наступного за
тим, у якому надано послуги Замовнику. Замовник зобов’язаний протягом
5 (п’яти) робочих днів підписати Акт наданих послуг або надати
мотивовану письмову відмову в його підписанні. Перерахування на
рахунок Виконавця коштів за фактично надані ним послуги здійснюється
Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання обома
сторонами акта наданих послуг.
3.3. Час неотримання послуги Замовником у зв’язку з виходом зі
строю його обладнання або іншими технічними проблемами які виникли у
Замовника, не тягне за собою зменшення суми оплати або продовження
терміну надання послуг. У разі ненадання послуг з вини Виконавця
термін надання послуг продовжується пропорційно терміну ненадання
послуги.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому
законодавством України.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі
виникнення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), які
не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, а
також об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за цим
Договором (загроза війни, збройний конфлікт, військові дії, заколот,
страйк, пожежа, вибух, аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,
епізоотія, тривалі перерви в роботі транспорту, систем зв’язку,
регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів
влади, а також інші обставини передбачені ст. 14-1 Закону України «Про
торгово-промислові палати в Україні»). Сторона, яка не в змозі виконати
свої зобов’язання за Договором через зазначені причини, протягом 10
(десяти) робочих днів інформує іншу Сторону про наявність, виникнення і
припинення дії форс-мажорних обставин з обов’язковим офіційним
підтвердженням, виданим Торгово-промисловою палатою України або
регіональними торгово-промисловими палатами України.
4.3. У разі несвоєчасної (простроченої) оплати Замовником
вартості наданих послуг, Замовник на вимогу Виконавця сплачує
останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у
період, за який нараховується пеня, яка обчислюється від суми
простроченого платежу, за кожний день прострочення.
4.4. Замовник самостійно відповідає за шкоду, заподіяну
програмному забезпеченню в процесі користування послугою з доступу
до сайту газети, через мережу Інтернет та захист програмного
забезпечення, що встановлене на його персональному комп’ютері.
4.5. Відповідальність за розголошення реквізитів доступу до
матеріалів сайту повністю покладається на Замовника.
4.6. Виконавець не несе відповідальності за фактичну якість
товарів, робіт, послуг, що рекламуються на сайті Газети.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Усі суперечки Сторони будуть намагатись вирішити шляхом
переговорів.
5.2. У разі, коли сторони не досягнуть згоди, всі суперечки
вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.
5.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання
уповноваженими представниками сторін і діє протягом строку Доступу,
якщо інше не буде передбачено Сторонами, або умовами виконання
договору.
5.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням
умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються

законодавством України.
5.4. Договір складено українською мовою в двох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.
5.5. Будь-які зміни чи доповнення до даного Договору
оформляються
письмово
та
підписуються
уповноваженими
представниками обох Сторін. Всі належним чином оформлені додатки є
невід’ємною частиною даного Договору.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ДП «Редакція газети «Голос України»
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