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ДОГОВІР № ______

м. ______         «__» _________  20__    року

(1) _____________________«_____________», надалі іменоване - Виконавець, в особі директора 
_______________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

(2) та _____________________ «_____________»  , надалі іменоване  Замовник, в особі директора 
________________________ , який діє на підставі Статуту, з другого боку, надалі разом іменовані – 
Сторони, а кожне окремо – Сторона, уклали цей Договір №  __________     від «__»  ________ 20__  року 
(надалі – Договір) про таке:

1. Визначення термінів
1.1. У цьому Договорі нижче наведені терміни матимуть таке значення:
1.1.1. «Користувач» – особа, з якою один із операторів мобільного зв’язку України/CDMA оператор України 
уклав договір про надання телекомунікаційних послуг, а також особа, яка користується і оплачує 
телекомунікаційні послуги без укладення письмового договору. Перелік операторів  вказаний в Додатку №1 
до Договору.
1.1.2. «Повідомлення» - сукупність систематизованих алфавітно-текстових та цифрових знаків 
інформаційно-сервісного змісту (160 знаків латиницею та 70 кирилицею), що генерується Замовником та 
передається до Користувачів у електронній формі, згідно загально прийнятих стандартів передачі коротких 
текстових повідомлень (SMS) - рекомендація GSM 03.40 (GSM recommendation 03.40), з використанням 
функціональних і технологічних ресурсів телекомунікаційних мереж Виконавця та операторів мобільного 
зв’язку України/CDMA операторів України, залучених на договірних засадах Виконавцем з метою належного 
надання послуг за цим Договором. Кількість алфавітно-текстових та цифрових знаків в одному SMS-
Повідомленні не може перевищувати 160 латиницею чи 70 кирилицею. У випадку, якщо текст одного SMS-
Повідомлення вміщує алфавітно-текстові та цифрові знаки латиницею та кирилицею, вважається що SMS-
Повідомлення відправлене кирилицею, навіть якщо хоча б один знак вжито кирилицею.
1.1.3. «Короткий номер повідомлень» – номер, що використовується для забезпечення телекомунікаційних 
послуг, та з якого здійснюється доставка Повідомлень в рамках цього Договору, погоджений Сторонами у 
відповідних Додатках до цього Договору для відповідних телекомунікаційних послуг, що надаються 
Виконавцем в рамках цього Договору.
1.1.4. «Транзакція» – успішна доставка Виконавцем 1 (одного) Повідомлення для 1 (одного) Користувача на 
мережу оператора мобільного зв’язку України/CDMA оператора України.
1.1.5. «Транспортна мережа» – сукупність апаратних засобів, каналів з'єднання та іншої технологічної 
інфраструктури, необхідної для побудови і експлуатації автоматизованої системи обміну інформацією між 
Виконавцем і Замовником, а також між Виконавцем і операторами мобільного зв’язку України/CDMA 
операторами України з метою передачі Повідомлень в рамках цього Договору.
1.1.6. «Розрахунковий період» – означає період з 00:00:00 1-го дня календарного місяця до 23:59:59 
останнього дня календарного місяця (місцевий час), якщо Сторони письмово не домовились про інше.
1.1.7. «Послуги Виконавця (Послуги)» - послуги, які надаються Виконавцем Замовнику в рамках цього 
Договору згідно відповідних Додатків до нього, зокрема, але не виключно, здійснення Розсилки повідомлень 
за допомогою Транспортних мереж операторів мобільного зв’язку.
1.1.8. «Послуга розсилки повідомлень» - доставка Виконавцем для переліку Користувачів, визначеного 
Замовником, Повідомлень заявленого Замовником змісту протягом погодженого Сторонами строку. Умови, 
порядок, строки та інша інформація щодо Послуги розсилки повідомлень погоджується Сторонами у 
Додатку №1 до цього Договору.
1.1.9. «Номер телефонної лінії сервісного обслуговування» – номер телефону функціонального підрозділу 
Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, що забезпечує сервісну 
підтримку Користувачів щодо Послуг, що надаються Виконавцем в рамках цього Договору, зокрема, 
консультування, прийняття скарг, надання згоди чи/та заборони на отримання Повідомлень від Замовника та 
ін.
1.1.10. «Акт здачі-приймання наданих послуг» - документ, що підтверджує надання Виконавцем послуг за 
цим Договором протягом відповідного Розрахункового періоду та їх прийняття Замовником. 
1.1.11. «Спам-Повідомлення» означає  Повідомлення, на отримання якого Користувач попередньо не надав 
згоду незалежно від його змісту, яке відповідає одному з таких критеріїв:

• Повідомлення мають однаковий текст і є масовими тобто доставляються більш ніж десяти 
Користувачам без їхньої попередньої згоди.
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• Повідомлення з однаковим або з різним текстом доставляються одному й тому самому Користувачу 
більш ніж 10 разів на добу.

• Повідомлення призвело до подання скарг Користувачем, або виникнення перешкод технічного 
характеру в Транспортній мережі Виконавця та/чи операторів мобільного зв’язку України/CDMA 
операторів України.

• Повідомлення не містить достовірну інформацію про назву, номер телефонної лінії сервісного 
обслуговування Замовника.

• Подальше отримання Повідомлень Користувач не може припинити шляхом інформування про це 
Замовника.

1.1.12.  «Альфанумеричне Ім’я» – унікальна комбінація літер або літер та чисел, що використовується для 
забезпечення надання послуг та яка використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та 
Користувачем
1.1.13. «Акт про початок комерційної експлуатації» - документ, в якому визначається дата, з якої 
починаються взаєморозрахунки між Сторонами. Форма такого документа визначена в Додатку №3 до цього 
Договору.

1.2. Інші терміни, що не визначені у цьому та інших розділах цього Договору, матимуть значення, 
встановлене чинним законодавством України або додатково письмово погоджене Сторонами.

2. Предмет Договору
2.1. Виконавець, на замовлення Замовника, бере на себе зобов’язання у порядку та на умовах, визначених 
цим Договором та Додатками до нього, надавати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та 
оплатити надані Послуги.

3. Зобов’язання Сторін щодо взаємоз’єднання 
3.1. За письмовою згодою Виконавця Замовнику може бути надана можливість тестової експлуатації Послуг. 
Порядок, умови та тривалість такого тестового доступу погоджується Сторонами письмово.
3.2. Початок надання Замовнику Послуг Виконавця на комерційній основі оформлюється Сторонами Актом 
про початок комерційної експлуатації, форма якого визначена у Додатку №3, що є невід’ємною частиною 
цього Договору.

4. Умови та гарантії надання Послуг
4.1. Умови надання Послуги розсилки повідомлень визначені у Додатку №1 «Послуга розсилки 
повідомлень», що є невід’ємною частиною цього Договору.
4.2. Умови надання інших послуг не визначених цим Договором та Додатками до нього визначаються шляхом 
підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору, у якій Сторони визначають умови надання таких 
телекомунікаційних послуг.
4.3. Сторони зобов’язуються письмово інформувати одна одну про необхідність внесення змін до умов 
надання Послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до впровадження таких змін. 
4.4. Умови взаємоз’єднання Сторін та технічні умови надання Послуг визначаються у Додатку №2 до цього 
Договору.
4.5. Про необхідність внесення змін до положень Додатку №2 до цього Договору, Сторона ініціатор повинна 
письмово повідомити другу Сторону не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до планованої дати 
внесення змін.
4.6. Замовник бере на себе зобов’язання забезпечити можливість здійснення Користувачами відмови від 
отримання Повідомлень від Замовника, що передаються Виконавцем в рамках цього Договору.
4.7. Сторони гарантують достовірність та точність інформації, викладеної у цьому Договорі.
4.8. Виконавець не надає гарантій щодо доставки Користувачами Повідомлень за цим Договором у випадках:
4.8.1. коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі ;
4.8.2. у випадку вимкнення (відключення) Користувачем належного йому кінцевого обладнання;
4.8.3. у випадку неналежної роботи мереж операторів мобільного зв’язку України/CDMA операторів України, 
які Виконавець використовує для надання Послуг за цим Договором, або телекомунікаційних мереж 
загального користування.
4.9. Виконавець не несе відповідальності за те, що Повідомлення не були отримані Користувачем/ами, якщо 
це сталося з вищевказаних причин.
4.10. Сторони зобов’язуються здійснювати технічну підтримку системи взаємодії телекомунікаційного 
обладнання Виконавця з обладнанням Замовника (в частині, за яку відповідає кожна із Сторін), яка 
використовується для надання Послуг за цим Договором.
4.11. За письмовим зверненням однієї із Сторін надавати інформацію, необхідну другій Стороні для 
виконання своїх зобов’язань за цим Договором, дотримуючись вимог конфіденційності, що визначені у 
Розділі 12 цього Договору. За надання такої інформації Сторони не стягують окремої оплати.
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4.12. Для можливості здійснення Користувачем відмови від отримання Повідомлень в рамках цього Договору, 
Замовник зобов’язується включати в зміст будь-яких рекламних матеріалів, що стосуються Послуг за цим 
Договором чи/та кожного переданого Замовником Виконавцю Повідомлення, назву компанії Замовника та 
Номер телефонної лінії сервісного обслуговування.

5. Права та обов’язки Замовника
5.1. Замовник бере на себе зобов’язання прийняти та оплатити Послуги Виконавця у порядку та на умовах, 
визначених цим Договором.
5.2. Замовник бере на себе зобов’язання з формування та відправки в Транспортну мережу Виконавця 
Повідомлень, з метою їх подальшої передачі Виконавцем до Транспортних мереж відповідних операторів 
мобільного зв’язку України, за Коротким номером повідомлень.
5.3. Замовник зобов’язується формувати Повідомлення згідно тематики, погодженої Сторонами у 
відповідних Додатках до цього Договору для відповідних Послуг, що надаються Виконавцем в рамках цього 
Договору.
5.4. Замовник зобов’язується здійснювати відправку Повідомлень тільки тим Користувачам, які належним 
чином надали свою згоду на отримання Повідомлень від Замовника. Сукупність та порядок дій щодо надання 
чи ненадання згоди Користувачів на отримання Повідомлень від Замовника за цим Договором визначаються 
Замовником самостійно.
5.5. Замовник зобов’язується не використовувати можливість технологічного доступу до Транспортної 
мережі Виконавця в інших цілях, крім цілей визначених цим Договором.
5.6. Власником бази даних номерів телефонів Користувачів є Замовник. У разі пред’явлення Користувачами 
претензій до Виконавця або оператора телекомунікаційних послуг щодо отриманих Повідомлень, 
відповідальність за такими претензіями несе Замовник.
5.7. Замовник гарантує, що Повідомлення, які передаються Користувачам в рамках цього Договору, не 
містять: недостовірну або конфіденційну інформацію; інформацію, яка була отримана Замовником на 
незаконних підставах, інформацію яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб та інформацію, 
поширення якої заборонено чинним законодавством України. Всю відповідальність за інформацію, яка 
міститься у Повідомленнях та була доставлена Користувачам в рамках цього Договору, несе Замовник.
5.8. У випадку, якщо Виконавця буде втягнуто до судового процесу в якості відповідача у зв’язку з наданням 
Користувачу/-ам у Повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформацію, яка була отримана 
Замовником на незаконних підставах, або такої інформації, що порушує права третіх осіб чи поширення якої 
заборонено чинним законодавством, Виконавець повинен бути визнаним неналежним відповідачем. 
Належним відповідачем в цьому випадку має бути визнаний Замовник. Замовник несе відповідальність 
згідно положень цього Договору та положень чинного законодавства України.
5.9. Замовник зобов’язується передавати на затвердження Виконавцю макети усіх рекламних матеріалів, які 
включають в себе посилання на назву Виконавця та/чи  оператора мобільного зв’язку/CDMA оператора або 
знаки для товарів та послуг або послуги Виконавця та/чи оператора мобільного зв’язку/CDMA оператора. 
Оприлюднення таких матеріалів можливо лише на підставі попередньої письмової згоди Виконавця/
оператора мобільного зв’язку/CDMA оператора та затвердження Виконавцем/оператором мобільного зв’язку/
CDMA оператором макетів зазначених вище матеріалів.
5.10. Замовник зобов’язується не виконувати без письмового погодження з Виконавцем зміну погодженої 
Сторонами тематики Повідомлень та не здійснювати відправку повідомлень в час, що суперечить Додатку 1 
до Договору.
5.11. Замовник зобов’язується негайно припинити відправку Повідомлень у разі, якщо Користувач 
повідомив, будь-якими доступними засобами зв’язку, Замовнику про свою заборону чи/та відмову на/від 
отримання Повідомлень, що передаються в рамках цього Договору. Замовник також зобов’язується негайно 
припинити відправку Повідомлень у разі, якщо Виконавець повідомив по факсу чи по електронній пошті 
Замовнику про відмову чи\та заборону Користувача на/від отримання Повідомлень, що доставляються в 
рамках цього Договору.
5.12. У випадку, якщо Замовник має намір відправити понад 100 000 Повідомлень протягом одного дня 
останній зобов’язується повідомити по електронній пошті уповноважену особу Виконавця, зазначену в 
цьому Договорі, про таку відправку, не менш ніж за 2 (два) календарні дні до запланованої дати відправки.
5.13. Замовник зобов’язується не передавати в Транспортну мережу Спам-Повідомлення.
5.14. Сторони погодили, що Замовнику забороняється розповсюдження Повідомлень наступного змісту:

5.14.1.  Реклами/інформації про  послуги еротичного характеру;
5.14.2.  Реклами/інформації про  послуги політичного та релігійного характеру;
5.14.3.  Реклами/інформації про  послуги, зміст яких суперечить вимогам суспільної моралі та 

Закону України «Про захист суспільної моралі» , інформацію, що посягає на цілісність 
територіальних кордонів України, порушує основи конституційного ладу та містить інформацію 
дискримінаційного змісту, розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, посягає на честь і 
гідність особи;
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5.14.4.  Реклами послуг, що суперечать чинному законодавству України;
5.14.5.  Реклами послуг у спосіб або порядок, що порушують вимоги Законів України «Про 

рекламу» та «Про інформацію»;
5.14.6.  Реклами алкогольної чи тютюнової продукції;
5.14.7.  Реклами медичних послуг або медичних препаратів;
5.14.8.  Реклами харчових добавок;
5.14.9.  Реклами громадських організацій;
5.14.10. Реклами, що стосується, прямо чи опосередковано, неповнолітніх осіб.
5.14.11. Вірусів, чи інших елементів, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі 

операторів.
5.15. Замовник зобов’язується не розсилати Повідомлення Користувачам окремого оператора мобільного 
зв’язку/CDMA оператора України в яких міститься реклама послуг чи інформація, що заохочує до 
використання послуг інших мобільних операторів України/ CDMA операторів України, окрім даного 
Оператора.
5.16. Замовник зобов’язується на першу вимогу Виконавця подавати на узгодження текст Повідомлення, з 
метою аналізу відповідності його форми, тематики та змісту законодавству України та положень цього 
Договору. У випадку, якщо на думку Виконавця, його форма, тематика та зміст суперечить законодавчим 
вимогам чи положенням цього Договору, чи Замовник відмовляється надати Виконавцю текст Повідомлення 
на узгодження, Виконавець має право відмовитися здійснювати (або заблокувати) розсилку таких 
повідомлень.
5.17. На першу вимогу Виконавця, Замовник повинен надати підтвердження достовірності  Повідомлень, 
відповідності їх змісту та форми законодавству України, а також підтвердити  дотримання Замовником  
авторських та суміжних прав.
5.18. Для можливості здійснення Користувачем відмови від отримання Повідомлень, Замовник 
зобов’язується включати в кожне Повідомлення, що надсилається, Номер телефону сервісної служби 
Замовника.
5.19.  За першою вимогою Виконавця надати підтвердження того, що Користувач  надав згоду та не заперечує 
проти отримання SMS повідомлень чи особисто замовив вказану послугу.

6. Права та обов’язки Виконавця
6.1. Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах визначених цим Договором та Додатками до нього 
надавати Замовнику Послуги.
6.2. Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах визначених цим Договором забезпечити передачу 
отриманих від Замовника Повідомлень, які відповідають умовам цього Договору, до відповідних 
Транспортних мереж операторів телекомунікаційних послуг України, з метою подальшої доставки 
Повідомлень відповідним Користувачам.
6.3. Виконавець зобов’язаний забезпечувати передачу Повідомлень за цим Договором у час, визначений у 
відповідних Додатках до цього Договору для відповідних Послуг, що надаються Виконавцем в рамках цього 
Договору.
6.4. Виконавець не має права надавати третім особам будь-яку інформацію про Користувачів, яку він отримав 
у зв’язку з укладенням та/чи виконанням цього Договору, у тому числі, але не обмежуючись, номери 
телефонів Користувачів.
6.5. Виконавець має право змінювати тарифи на Послуги, повідомивши Замовника про необхідність внесення 
змін не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати впровадження таких змін. Змінені тарифи 
набувають чинності на 15-й (п’ятнадцятий) календарний день з дня відправлення відповідного повідомлення 
Виконавцем. У такому випадку Сторони зобов’язані негайно оформити зміни шляхом підписання відповідної 
додаткової угоди до цього Договору.
6. Виконавець має право відмовитися здійснювати (або заблокувати) розсилку Повідомлень на абонентів 

окремого оператора мобільного зв’язку України/CDMA оператора України, у разі, якщо в них міститься 
реклама послуг чи інформація, що заохочує до використання послуг інших мобільних операторів 
України/СDMA операторів України, окрім даного Оператора.

6.7. Виконавець має право змінити Короткий номер повідомлень, повідомивши про це Замовника не пізніше 
ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати відповідної зміни.
6.8. Початок надання Замовнику Послуг на комерційній основі оформлюється відповідним Актом про 
початок комерційної експлуатації, який підписується Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.
6.9. Виконавець має право призупинити надання Послуг в рамках цього Договору на період запланованого 
технічного обслуговування своєї Транспортної мережі чи/та технічного обслуговування операторами 
мобільного зв’язку України/CDMA операторів України своїх Транспортних мереж, що використовуються для 
надання Послуг за цим Договором, повідомивши про це Замовника за 2 (два) календарних дня до моменту 
початку такого обслуговування.
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7. Вартість послуг та порядок розрахунків
7.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем в рамках цього Договору, складається з суми вартості Послуг 
з передачі Виконавцем Повідомлень за цим Договором, яка встановлюється Сторонами в залежності від 
кількості Транзакцій, здійснених Виконавцем згідно відповідних Додатків до цього Договору для відповідних 
Послуг, що надаються Виконавцем в рамках цього Договору
7.2. Загальна сума цього Договору складається із сум всіх Актів здачі-приймання наданих послуг, підписаних 
Сторонами в рамках виконання цього Договору.
7.3. Взаєморозрахунки між Виконавцем та Замовником починаються з дати, вказаної у відповідному Акті про  
початок комерційної експлуатації.
7.4. Виконавець щомісячно до 7 числа місяця, наступного за Розрахунковим періодом, надає Замовнику 
письмовий звіт, щодо обсягу Послуг, наданих протягом Розрахункового періоду.
7.5. На письмову вимогу Замовника, Виконавець, протягом 3-х робочих днів з моменту отримання письмової 
вимоги, відправленої електронною поштою або кур’єром, зобов’язаний надати деталізовану інформацію по 
кожному Повідомленню у вигляді *.pdf файлу. Файли типу *.pdf повинні містити такі дані:

 - Дата і час отримання Користувачем Повідомлення;
 - Номер Користувача, який отримав Повідомлення;

7.6. Сторони домовились, що розбіжності у даних обліку Послуг, після звірки кількості Повідомлень та/або 
щодо нарахованої суми, по отриманню Замовником письмового звіту (п.7.4.), що дорівнюють або нижче 1 
(одного) відсотка, будуть прийматися Замовником без оскаржень, та для проведення розрахунків 
приймаються дані Виконавця.
7.7. Виконавець зобов’язаний надіслати поштою виставлені за підписом уповноваженої особи наступні 
оригінали, завірені печаткою Рахунок, податкову накладну та два примірника Акту здачі-приймання наданих 
послуг Замовнику за кожний Розрахунковий період до 10 числа місяця, наступного за Розрахунковим 
періодом. Акт здачі-приймання наданих послуг повинен бути датований останнім днем Розрахункового 
періоду. Один підписаний та завірений печаткою примірник Акту здачі-приймання наданих послуг повинен 
бути повернутий Виконавцю до 15 числа місяця, наступного за Розрахунковим періодом. Факсова або 
електронна копія вищезгаданих документів може служити тільки, як попередня інформація. У випадку 
неповернення підписаного екземпляру Акту Замовником Виконавцю, то підписаний акт представником 
Виконавця матиме юридичну силу таку, як би він був підписаний представниками обох Сторін.
7.8. Замовник  повинен здійснювати оплату Послуг, наданих компанією Виконавця за цим Договором, на 
поточний рахунок Виконавця, щомісяця до п`ятнадцятого (15) числа місяця, наступного за розрахунковим.

8. Відповідальність Сторін. Форс-мажорні обставини
8.1. У разі прострочення Замовником оплати наданих Виконавцем Послуг, за цим Договором, Замовник 
сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої в строк суми за кожний 
день такого прострочення.
8.2. У разі прострочення Виконавцем строків надання Послуг за цим Договором, Виконавець сплачує 
Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості несвоєчасно наданих 
Послуг за кожний день такого прострочення.
8.3. Виконавець звільняється від відповідальності перед Замовником і Користувачами за невиконання або 
неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадках, передбачених п. 4.8. цього Договору.
8.4 Всі скарги та претензії, які виникають у Користувачів у зв’язку з отриманням Повідомлень в рамках цього 
Договору, розглядаються виключно Замовником. Для цього, Замовник зобов’язується вказувати у будь-яких 
рекламних матеріалах пов’язаних з наданням Послуг за цим Договором та/чи Повідомленнях, назву компанії 
Замовника та Номер телефонної лінії сервісного обслуговування.
8.5. Відповідальність за зміст Повідомлень, їх відповідність вимогам чинного законодавства України, несе 
Замовник.
8.6. Всю відповідальність за достовірність інформації, яка була передана Користувачу в рамках цього 
Договору, повною мірою несе Замовник.
8.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх зобов’язань за 
цим Договором, за винятком обов’язків, передбачених пунктами 8.5-8.8 цього Договору, якщо таке 
невиконання/неналежне виконання є результатом дії непередбачених і невідворотних у даних умовах 
обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), а саме: стихійні лиха, військові дії, терористичні 
акти, блокада, інші обставинами непереборної сили, а також втручанням органів державної влади, шляхом 
прийняття нормативних актів і/або дій, які унеможливлюють виконання положень цього Договору (крім 
актів/дій, прийнятих безпосередньо у відношенні однієї із Сторін).
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8.8. Про початок чи/та закінчення дії обставин форс-мажору зацікавлена Сторона зобов’язана письмово 
повідомити другу Сторону протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту початку дії вказаних обставин, 
а якщо це не можливо – в найкоротші терміни.
8.9. Офіційним підтвердженням факту дії обставин форс-мажору є документ, виданий компетентним 
державним органом України.
8.10. Ненадання підтверджуючого документу, вказаного в п. 8.12. вище, позбавляє зацікавлену Сторону 
можливості посилатися на дії обставин форс-мажору, які звільняють її від відповідальності за неналежне чи/
та невиконання зобов’язань за цим Договором.
8.11. У випадку дії обставин форс-мажору терміни виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються 
на термін дії обставин форс-мажору. Після закінчення дії обставин форс-мажору Сторони продовжують 
виконання зобов’язань за цим Договором, якщо ними не буде досягнуто письмової угоди про інший порядок.
8.12. У випадку виявлення Виконавцем факту, що в повідомленні не вказаний номер телефону Замовника, 
Замовник виплачує Виконавцю штрафну санкцію у розмірі вартості розсилки всіх Повідомлень, у кожному з 
яких не був вказаний номер телефону сервісного обслуговування Замовника.

9. Строк дії Договору
9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін та 
діє на протязі одного року з дати підписання.
9.2. Дія цього Договору може бути пролонгована на тих самих умовах та на той самий строк без укладення 
Сторонами додаткової угоди до цього Договору у випадку, якщо жодна із Сторін за місяць до дати закінчення 
дії цього Договору письмово не проінформує іншу Сторону про припинення дії цього Договору.
9.3. Дострокове розірвання Договору здійснюється за взаємною письмовою згодою Сторін.
9.4. Цей Договір припиняється у разі:
9.4.1. Дострокового розірвання цього Договору у порядку, встановленому цим Договором.
9.4.2. Дострокового розірвання за ініціативою однієї із Сторін шляхом направлення другій Стороні 
письмового повідомлення не менш ніж за 30 календарних днів до планованої дати розірвання цього 
Договору.
9.4.3.В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.5. Зобов’язання Сторін, які виникли, але не виконані до дати припинення дії цього Договору, припиняються 
з моменту їх належного виконання.

10. Порядок розгляду спорів
10.1. Усі спори, що виникають або можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються 
Сторонами шляхом проведення переговорів.
10.2. У випадку якщо Сторонам не вдається досягти домовленості по спірних питаннях в ході переговорів, 
такі спори Сторін вирішуються у господарському суді з обов’язковим дотриманням порядку досудового 
врегулювання спорів, передбаченого Господарським процесуальним кодексом України.
11. Додаткові умови
11.1. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по 
одному примірнику для кожної із Сторін.
11.2. Усі документи, на підставі яких виконується цей Договір, а саме: додаткові угоди, додатки, акти здачі-
приймання наданих послуг є його невід’ємною частиною цього Договору за умови підписання таких 
документів уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості Сторін у відношенні предмету цього 
Договору втрачають юридичну силу.
11.4. У разі зміни реквізитів, контактної інформації, посад та імен осіб, уповноважених підписувати 
документи від імені Сторони або контактних осіб, що зазначені у цьому Договорі, така Сторона 
зобов’язується повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з дати запровадження цих змін, 
шляхом відправлення рекомендованого офіційного листа про такі зміни, скріпленого печаткою Сторони. Такі 
зміни набувають чинності через три дні з дати відправлення повідомлення
11.5. За згодою Сторін цей Договір може бути змінений або доповнений шляхом укладання Сторонами 
додаткових угод до цього Договору.
11.6. Питання, що не урегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства 
України.
11.7. Жодна із Сторін не має права без попередньої письмової згоди іншої Сторони передавати повністю чи/
та у частині свої права і обов’язки за цим Договором третім особам.
11.8. Кожна із Сторін підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами Сторони 
повноваження укладати цей Договір;
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- її представник, який підписує цей Договір, має усі необхідні повноваження у відповідності з чинним 
законодавством України, установчими документами Сторони для того, щоб представляти Сторону та 
укладати від її імені цей Договір;

-  що не вимагається будь-яких подальших/попередніх схвалень укладення цього Договору, з моменту 
підписання останнього повноважними представниками Сторін;
11.9. Будь-які офіційні повідомлення, якими Сторони обмінюються під час виконання цього Договору, а 
також з метою його зміни, розірвання, викладаються у письмовій формі, підписуються уповноваженим 
представником(ами) Сторони, скріплюються печаткою Сторони та передаються уповноваженому 
представникові другої Сторони особисто (з відміткою на копії про отримання) або надсилаються 
рекомендованою поштою.
11.10. Використання протягом укладення чи/та виконання цього Договору, а також оформлення будь-яких 
інших документів, пов’язаних з його виконанням, факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів 
механічного або іншого копіювання (в т.ч. використання факсиміле), електронно-числового підпису або 
іншого аналога власноручного підпису не допускається.
11.11. Сторони призначили наступних представників, які відповідають за виконання умов цього Договору.

З боку Замовника:

П.І.Б Посада Функції Контактні дані

З боку Виконавця:

ПІ.Б. Посада Функції Контактні дані

12. Конфіденційність
12.1. Сторони погодилися, що протягом дії цього Договору, а також протягом двох років після припинення дії 
цього Договору будь-який матеріал або інформація, що стосується цього Договору та/або стали відомі 
Сторонам у зв'язку з укладанням і виконанням цього Договору, в тому числі будь-яка інформація про 
Користувачів, зокрема, але не обмежуючись, номери їх телефонів, є конфіденційними і не можуть 
передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім надання 
інформації на вимогу уповноважених державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством 
України, а також окрім розголошення факту співпраці з Замовником.

13. Додатки
13.1. Додаток №1. Послуга розсилки повідомлень.
13.2. Додаток №2. Умови, порядок та схема взаємоз’єднання.
13.3. Додаток №3. Акт про початок комерційної експлуатації.
послуг.

14. Реквізити та Підписи Сторін

Виконавець: Замовник:
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Додаток №1 до Договору № ______
Від__________     20__    р.

м. ______        «__»  _________  20___    року

Послуга розсилки повідомлень
Підписанням Додатку №1 «Послуга розсилки повідомлень» від «__»  _________  20___року до 

Договору № ____  (надалі за текстом Додаток та Договір відповідно) Сторони домовились про таке:
1. Зміст Повідомлення формується Замовником та передається ним в Транспортну мережу до 

Виконавця.
2.   Інформаційні Повідомлення та Повідомлення рекламного характеру в рамках надання Послуги 

розсилки повідомлень повинні здійснюватись з 10:00 до 19:00 (місцевий час) сім днів на тиждень 365 
днів на рік.

3.   Повідомлення від Замовника до Абонентів про стан/операції банківського рахунку Абонента, створені 
банківськими установами, з якими Абонент заключив письмову угоду про відкриття та 
обслуговування рахунку, будуть передаватися Виконавцю цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на 
рік.

4. Підтвердженням згоди Користувача на отримання Повідомлень від Замовника є письмова згода, 
надана Замовнику.

5. Замовник зобов’язується забезпечити можливість відмови Користувача від отримання Повідомлень у 
рамках надання Послуги розсилки повідомлень та забезпечити своєчасне інформування Виконавця з 
метою вилучення таких номерів з бази даних номерів телефонів Користувачів, наданої Замовником.

6. Сторони визначили наступні тематики Повідомлень, які можуть бути дозволені до передачі: 
інформаційні повідомлення та новини.

7. Вартість доставки, в рамках надання Послуги розсилки повідомлень, Виконавцем 1 (одного) 
Повідомлення 1 (одному) Користувачу, яку сплачує Замовник, визначається згідно Таблиці №1,
№ п/
п Мобільний Оператор

1 МТС ((+38050, +38066, +38095, + 38099)
2 KYIVSTAR (+38067, +38097, +38096, +38098)
3 Astelit (+38063, +38093)
4 URS (+38068)
5 Golden Telecom (+38039)
6 Utel (+38091)
7 People Net (+38092)
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Таблиця №1.
 «Тарифи на відправлені повідомлення на номери мережі мобільних операторів»

Кількість SMS-повідомлень, шт. Вартість одного SMS-повідомлення на 
операторів України

( грн. в т.ч. ПДВ)
 10 Безкоштовно (ТЕСТ)

 1 – 1000    0.26 грн.
1001 - 10000     0.25 грн.

 10001 - 50000     0.24 грн.
 50001 - 100000     0.23 грн.

 100001 - 1000000    0.22 грн.
свыше 1000000  договірна

8. Доставка Повідомлень Користувачам буде здійснюватись за допомогою Альфанумеричного Імені. Як 
Динамічне Альфанумеричне Ім'я заборонено використовувати слова (комбінації букв і/або цифр), які 
пропагують війну, національну і релігійну ворожнечу, зміну конституційного ладу або територіальної 
цілісності України або іншої країни; пропагують фашизм і неофашизм; принижують або кривдять 
націю або особу за національною ознакою; пропагують неповагу до національних і релігійних 
святинь; принижують особу, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), психічнохворих, 
літніх людей; пропагує неуцтво, неповагу до батьків; пропагують наркоманію, токсикоманію, 
алкоголізм, тютюнопаління і інші шкідливі звички; сексуального і еротичного змісту; лайки; містять 
знаки для товарів і послуг, на які Замовник не може підтвердити права на їх використання.
У випадку, виявлення Виконавцем, що Альфанумеричне Ім'я суперечить вказаним вимогам, 
Виконавець має право відмовити в його використанні.

9. Плата за обслуговування Альфанумеричних Імен складає 100,00 грн. на рік.
10. Замовник за свій рахунок здійснює інформування Користувачів щодо Послуг, які надаються в рамках 

цього Договору, для чого виділяє Номер телефонної лінії сервісного обслуговування: __________
11. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.

Представники Сторін:

Від Виконавця:

__________________   
 (підпис та печатка)

Від Замовника:



10

Додаток №2 до Договору № ______

Від__________     20__    р.

м. ______        «__»  _________  20___    року

Умови, порядок та схема взаємоз’єднання

Цей Додаток №2 до Договору №  _______  від «___»  _________  20___   року, надалі Додаток та 
Договір відповідно, визначає умови, порядок та схему взаємоз’єднання обладнання Сторін.

Технічні положення

1.   Для передачі Повідомлень Виконавцю Замовник виділяє наступну IP адресу в разі підключення по SMPP 
3.4, або використовує e-mail
     

2.  Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується здійснювати виділення, закріплення за Замовником та 
обслуговування:

      
     Короткого номеру: 
     

3.  Для вирішення питань, пов’язаних з сервісним обслуговуванням Користувачів, Замовник виділяє номер     
телефону: ________________, який вказується у тексті Повідомлення.

4. Виконавець надає Замовнику технічну можливість відправлення 3 Повідомлень за секунду.
Замовник зобов’язується не перевищувати цей ліміт, а Виконавець не гарантує коректну доставку та несе 
відповідальності за недоставлені Повідомлення, які відправлені Замовником з перевищенням цього ліміту.

Служба технічної підтримки Послуг Виконавця:

Від Виконавця:

__________________  
 (підпис та печатка)

Від Замовника:
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Додаток №3 до  Договору № ______
Від__________     20__    р.

м. ______        «__»  _________  20___    року

Цей Додаток №3 «__»  _________  20___року до Договору №   ____    «__»  _________  20___      року, 
надалі Додаток та Договір відповідно, визначає Акту про початок комерційної експлуатації. Акт складається 
Виконавцем та направляється для погодження та підписання Замовнику.

Акт
про початок комерційної експлуатації

від « ___ » _________  20___   року
до Договору №  _____     від « ___ »  ___________   2011   року

Ми, що підписалися нижче, представник Виконавця _____ «_________» в особі директора  
________________ з однієї сторони, та представник ____________ «__________» в особі директора  
_____________, з другої сторони, домовилися про таке:

Сторони встановили Дату початку надання Виконавцем Послуг на комерційній основі за Договором 
№____ від «___»  _________ 20__    року  про надання телекомунікаційних послуг від «___»  _________  20__     
року до «__» __________ 20___р. (з можливістю подальшої автоматичної пролонгації на наступні річні 
періоди згідно п. 9.2 Договору)

З дати початку надання Виконавцем Послуг на комерційній основі розпочнуться взаєморозрахунки за 
надання таких Послуг згідно з розрахунковими тарифами, що зазначені у Додатку №1 до Договору №______                   
від « ___»  _________ 20___ р.
Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.

Від Виконавця:

____________   
 (підпис та печатка)

Від Замовника:


