
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). 

1.3 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. № 1035 «Про 

обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу 

територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в 

період тимчасової окупації Договір не може бути укладений з суб’єктами господарювання із 

місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом даного Договору є надання послуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ щодо 

розміщення і обробки інформації, створення особистого сайту в мережі Інтернет на порталах 

http://prom.ua/ та http://uaprom.net; або реєстрація зовнішнього інтернет-сайту та його 

оформлення з використанням платформи prom.ua (надалі – «Портал»), а також розміщення 

реклами в мережі Інтернет (надалі – «Послуги») у відповідності з вибраним та оплаченим 

ЗАМОВНИКОМ платним пакетом Послуг (надалі – «Тарифи»). Вартість та опис Тарифів 

розміщені за посиланням: http://prom.ua/how_to_order. 

2.2. Крім надання Послуг у відповідності до Тарифів, на підставі окремих домовленостей 

Сторін, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ додаткові Послуги на Порталі. Вартість 

та опис додаткових Послуг опубліковані за посиланням: http://support.prom.ua/documents/592. 

2.3. ЗАМОВНИК погоджується з умовами та зобов’язується виконувати  «Угоду Користувача» 

(http://prom.ua/terms-of-use) та «Правила розміщення інформації» (http://prom.ua/publication-

rules), які є невід’ємними частинами даного Договору. У разі, якщо до Угоди Користувача 

вносяться зміни, після акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ, ЗАМОВНИК має право 

користуватися редакцією Угоди Користувача та Правилами розміщення інформації, що діяли 

на момент прийняття Оферти до закінчення терміну дії Договору. 

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ 

3.1. Вартість Послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ за даним Договором, визначається відповідно 

до обраного ЗАМОВНИКОМ Тарифу, відповідно до п.2.1. даного Договору.  

3.2. Надання Послуг, відповідно до умов даного Договору, здійснюється на умовах 100% 

(стовідсоткової) передньої оплати. Послуги надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, 

протягом 1 (одного) календарного року. Послуги вважаються наданими належним чином і в 

повному об’ємі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення строку надання 

Послуг ЗАМОВНИКОМ не виставлена рекламація. У випадку відсутності рекламації акт 

прийому-передачі виконаних Послуг вважається підписаним, а Послуги – наданими належним 

чином. 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт Оферти та укладає даний Договір шляхом попередньої 

оплати Послуг ВИКОНАВЦЯ, відповідно до п. 3.2. Договору. 

5.  СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ 



5.1. Оферта вступає в силу з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням: 

http://prom.ua/oferta_prom_ua.pdf та діє до моменту відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ.  

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у 

вартість та описання Тарифів на сторінці http://prom.ua/how_to_order ) 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 Оферти в мережі 

Інтернет за вказаною у п.5.1. даного Договору адреси, якщо інший строк вступу змін в силу не 

передбачений при такому розміщенні. 

 

6. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНИ ДОГОВОРУ 

6.1. Акцепт Оферти ЗАМОВНИКОМ, виконаний відповідно до п.4 Оферти, створює Договір 

на умовах Оферти.  

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

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

Договору, або б) до моменту дострокового припинення Договору.  

 

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Договір може бути достроково припинений: 

7.1.1. За згодою Сторін у будь-який час. 

7.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору 

з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір 

вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, 

відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони. 

7.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій 

Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору. 

7.1.4. В інших випадках, передбачених даною Офертою (Договором). 

7.1.5. У разі дострокового припинення Договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ, крім випадків 

порушення ЗАМОВНИКОМ зобов’язань відповідно до п.2.3. даного Договору, 

ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ вартість оплачених, але не наданих Послуг, яка 

розраховується відповідно до залишку до кінця строку дії Договору кількості календарних 

днів. 

 

8. ГАРАНТІЇ 

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ  гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для 

укладання та виконання даного Договору. 

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

ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ що: 

8.2.1. ЗАМОВНИК надав 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.  

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

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

8.2.3. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями необхідними для укладання та 

виконання Договору.  

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

9.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність встановлену Договором 

та/або діючим законодавством України. 



9.2. 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 та достовірність гарантій і запевнень 

ЗАМОВНИКА, що містяться в п.8. Оферти.  

9.3. Беручи до уваги положення п. 9 Оферти, ЗАМОВНИК зобов’язується власними силами і 

за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо 

розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані 

ВИКОНАВЦЮ у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів 

ЗАМОВНИКА. 

10. 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» 

 

 

 

 


