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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ 

НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  №   

 
м. Київ                                                                                                                                                                  _______  202__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», юридична особа по законодавству 

України, надалі – «Ліцензіар», з однієї сторони, в особі директора Заєць Віта Вікторівна, та___________, юридична 

особа по законодавству України, надалі – «Абонент», в особі_________________, що діє на підставі ___________, з 

другої сторони,  

що в подальшому разом іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Ліцензійний договір,  надалі – 

«Договір»,  про таке: 

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ 

1.1. Комп’ютерна програма – комп’ютерна програма «ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА» «ЖИВИЙ ЖУРНАЛ»  
«___________» – комп’ютерна  програма, яка являє собою набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, 

символів, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для 

досягнення мети – створення періодичного журналу чи газети в онлайн-режимі в мережі Інтернет, і 
відповідає характеристикам, визначеним у Інструкції користувача, що надсилається на електронну пошту 

Абонента. Платформа надає можливість користувачеві вільно переглядати контент на будь-якому пристрої 

(комп’ютер, ноутбук, планшет, мобільний телефон),  друкувати контент, зберігати його на пристрої тощо. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом цього Договору є правовідносини, що виникають у зв’язку з виданням Абоненту невиключної 

ліцензії на використання Комп’ютерної програми.  

2.2. Видання та продовження дії ліцензії на право використання Комп’ютерної програми є постачанням програмної 

продукції в розумінні пункту 261 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та 

звільняється від оподаткування ПДВ. 

 
3. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 

3.1. Абонент може використовувати Комп’ютерну програму після її активації, яка проводиться протягом п’яти 

календарних днів з дня, наступного за днем оплати Абонентом рахунка-фактури Ліцензіара. 

3.2. Абонент використовує Комп’ютерну програму протягом оплаченого ним строку дії ліцензії. 

3.3. За цим Договором Абоненту надається право (ліцензія) на використання Комп’ютерної програми відповідно до 

її функціонального призначення для власних господарських потреб. 

3.4. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає, а Абонент приймає право користування 

Комп’ютерною  програмою  «Онлайн-Платформа» код ДК 021-2015: 72260000-9 — Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням (Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням), що має повний 

функціональний цілодобовий доступ до поточної версії  та архіву в  електронному  форматі  за період з 01 січня 

2022 року по дату укладення цього Договору. 

3.5. Ліцензіар зобов’язується надати Абоненту доступ до використання Онлайн-Платформи:  

№ Найменування продукції (послуг) 

Місяці Рік 

Кількість 

Ціна 

без 

ПДВ 

Сума 

без 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 Періоди- 

чність 7 8 9 10 11 12 

1 

Ліцензія (кільк. 1шт.) на право користування комп. 

прог. «Онлайн-Платформою» «Живий Журнал 

"«_________» "  

1 1 1 1 1 1 2022 

12 міс 
  1 1 1 1 1 1 1/місяць 

  3.6. Вартість права користування комп’ютерною програмою за 12 місяців становить: _____________грн, без ПДВ. 
3.7. Розрахунок відбувається у порядку передоплати 100%, перерахуванням суми авансу, вказаної в рахунку-фактурі, на 

поточний банківський рахунок Ліцензіара. 

3.8. Зміна Ліцензіаром Вартості права користування комп’ютерною програмою спричиняє перерахунок терміну строку 

дії Ліцензії. 

3.9. Факт надання Послуг підтверджується підписаним належним чином обома Сторонами актом про підтвердження 

факту надання прав на користування комп’ютерною програмою (надалі іменується – Акт). 

3.10. Абонент зобов’язаний підписати й надіслати Ліцензіару Акт протягом п’яти робочих днів з моменту його 

отримання, або в цей же строк надіслати Ліцензіару вмотивовану письмову відмову від підписання Акта. У разі 

ненадходження до Ліцензіара підписаного Абонентом Акта або вмотивованої письмової відмови від його підписання у 

строки, визначені в цьому пункті (з урахуванням поштового обігу), Замовлення вважається виконаним, а Послуги — 

наданими належним чином. 
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4. ГАРАНТІЇ СТОРІН 

4.1. Ліцензіар гарантує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму в обсязі, 

необхідному для укладення та належного виконання Договору, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.  

4.2. Сторони гарантують одна одній, що вони мають повне право підписувати й виконувати Договір. 

4.3. Абонент гарантує, що особа, яка підписала Договір, має на це право відповідно до установчих документів та/або 

чинного законодавства України. 

4.4. Якщо з’ясується, що будь-яка гарантія із зазначених у цій статті, не відповідає дійсності, це буде вважатися 

порушенням умов Договору і винна Сторона нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1.  За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно 

із Договором та чинним законодавством України. 

5.2. У разі порушення умов Договору Абонентом, унаслідок чого були порушені майнові права інтелектуальної 

власності Ліцензіара, Абонент повинен відшкодувати збитки, заподіяні Ліцензіару, в повному обсязі, за умови їх 

документального підтвердження. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають із Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішуватиметься відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня  2022 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. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Сторони погодили використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) у документообігу в межах 

виконання будь-яких договорів, інших правочинів (у тому числі, укладених в усному порядку, без підписання договору) 

при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного 

підпису в порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги». Використовуючи 

програму (програмне забезпечення/електронний сервіс) M.E.Doc, як оригіналів. Програма підключена до уніфікованої 

платформи «ПТАХ», що призначена для обміну документами в електронному вигляді з використанням кваліфікованого 

цифрового підпису. 

8.2. Сторони погодили, що всі договори, які укладатимуться між сторонами, також додатки та додаткові угоди до них, 

а також первинні документи (незалежно від наявності письмового договору), можуть складатися Сторонами в 

електронному вигляді з дотриманням законодавства про електронні документи й електронний документообіг та 

законодавства у сфері КЕП, або в паперовому вигляді. У разі складання таких документів у електронному вигляді та 

підписання їх із використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є 

потрібним. 

8.3. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з справжністю, 

укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків 

несправжності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного 

законодавства України, а також звичаями ділового обігу, які застосовуються до таких правовідносин на підставі 

принципів добросовісності, розумності й справедливості. 

8.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи 

про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього 

Договору, втрачають юридичну силу, але можуть ураховуватися при тлумаченні умов цього Договору. 

8.5. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

8.6. Сторони визначили всі положення цього Договору як істотні умови Договору. Сторони підтверджують, що вони 

досягли з усіх істотних умов повної згоди, і зобов’язуються їх виконувати в повному обсязі. 

8.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 
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9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ  СТОРІН 

ЛІЦЕНЗІАР АБОНЕНТ 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХ МЕДІА 

ГРУП" 

 

Р/р UA153052990000026002046215128, Банк АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК"  

02002, м. Київ, Микільсько-Слобідська, будинок № 1, 

корпус А, тел.: 0-800-215-522, 

код за ЄДРПОУ 40556681, ІПН 405566826538, 

Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

 

 

 

 

Директор Заєць Віта Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


