
ДОГОВІР № ______________ 
 «__» _________ 20__ р. 

Сторона 1: ____________________________________________________________________________ в особі 

____________________________________, що діє на підставі _______________, далі за текстом – Замовник; 

Сторона 2: Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Зайцев Віталій Єгорійович, який діє на 

підставі Свідоцтва про реєстрацію СПД-ФО серія В02 № 994294 від 17.08.2009 року, далі за текстом – 

Виконавець, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг технічної підтримки програмного 

забезпечення (ПЗ), відновлення та/або виправлення інформації, забезпечення роботи посилань (скорочено в 

рахунку - Техпідтримка ПЗ для організації) (далі - послуги) протягом усього терміну дії Договору на 

Освітньому порталі «Класна Оцінка» (далі - Портал). Портал – це сукупність розміщених у мережі Інтернет 

web-сторінок, об'єднаних адресним простором домену klasnaocinka.com.ua, а також сателітів - доменів і 

субдоменів в зонах klasna.com, klasna.in.ua, mirshkol.com, eshkola.by, krimedu, dnepredu.com, donetskedu.com, 

kirovedu.com, zakosvita.com.ua, lvivedu.com, odessaedu.net, zhytomyredu.net та інших, які доступні 

користувачам з адміністративної панелі Конструктора сайтів Порталу, згідно ДК 021:2015 по коду 

64220000-4 – «Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі даних» або по коду 

64220000-8 – «Послуги, пов’язані з дистанційною роботою»). 

1.2. Замовник зобов'язується оплатити вартість Послуг відповідно до умов цього Договору. 

2. Умови договору 

2.1. Інформація Замовника розміщується на Порталі у вигляді текстового опису, фотографій і файлів разом 

з інформацією про Замовника, включаючи посилання на його сайт. 

2.2. Виконавець надає послуги Замовнику в рамках пакетної пропозиції сервісів Порталу, яку обрав 

Замовник. 

2.3. Виконавець надає послуги Замовнику протягом усього терміну дії цього Договору. 

2.4. Звітним періодом для здійснення щомісячних платежів за надані послуги за цим Договором є 

календарний місяць.  

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Права та обов'язки Замовника: 

- має право заповнити заявку на підключення на Порталі. 

- зобов'язаний у разі отримання доступу до Порталу Виконавця забезпечити конфіденційність Логіну та 

Паролю для виключення можливості несанкціонованого доступу до інформаційної продукції третіх 

осіб;  

- має право вносити до Порталу користувачів (викладачів та учнів) шляхом підключення або приєднання, 

надаючи кожному з них Логін та Пароль; 

- має право вносити інформація про себе; 

- зобов'язаний своєчасно сплачувати за послуги; 

- Замовник погоджується і зобов'язується виконувати «Угоду користувача», розуміє і погоджується на 

обмеження відповідальності Виконавця, деталізоване в «Угоді користувача», а також права Виконавця з 

адміністрування інформації, розміщеної на Порталі; 

- зобов'язаний використовувати інформацію, яку отримує в ході виконання цього Договору, тільки для 

власних потреб; 

- має право у разі виявлення недоліків та неполадок, які перешкоджають повноцінному використанню 

сайту, повідомити Виконавця шляхом оформлення заявки на Порталі. 

3.2. Права та обов'язки Виконавця: 

- вимагати від Замовника усунення будь-яких порушень, виявлених в ході виконання умов цього 

Договору; 

- має право закрити доступ до сервісів Порталу (в рамках пакетних пропозицій) у разі несплати за 

послуги Замовником; 

- має право повністю або частково переривати надання послуг без попередження замовника, у разі 

виконання профілактичних робіт, робіт з оновлення сайту, модернізації інформаційної бази даних, але 

не частіше одного разу на місяць, у будні на час не більше шести годин; 

- має право розширювати основні платні послуги у рамках діючого тарифу; 

- має право змінювати тарифи за користування системою, попередивши Замовника не менше ніж за 30 

(тридцять) днів до зміни тарифу; 

- зобов'язаний за зареєстрованою заявкою, направленою з адреси Замовника – _________________ – 

протягом двох днів без обліку дня реєстрації заявки виправити усі недоліки, які перешкоджають 

повноцінному використанню сайту. 

4. Розмір оплати та порядок її внесення 

4.1. Загальна вартість договору становить вартість всіх послуг, які Виконавець надає Замовнику в рамках 

даного Договору, а саме _______________________ (__________________________________) грн. 00 коп., 

без ПДВ (п. 297.1 ст.297 Податкового кодексу України). 



4.2. За розміщення інформації на порталі Виконавця, відповідно до умов цього Договору, Замовник сплачує 

пакет необхідних йому сервісів відповідно до діючих тарифів Виконавця. 

Пакетні пропозиції сервісів та діючі тарифи розміщені на Порталі за інтернет-адресою: 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/tarifi.html. 

Обраний Замовником пакет для організації: ______________. 

Кількість пакетів: ___ (_____) 

Назва організації (-й): __________________________________________________________, OrgID _______ 

Вартість одного пакету: відповідно діючого тарифу на дату підписання цього Договору. 

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом оплати на розрахунковий рахунок Виконавця за 

обрану кількість місяців, на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури і Акту приймання-здачі 

наданих послуг у двох примірниках по одному для кожної із Сторін протягом 5 (п'яти) робочих днів після 

підписання Акту приймання-здачі наданих послуг. 

4.4. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту надходження грошових коштів на поточний 

банківський рахунок Виконавця. В разі несплати послуг пакетний тариф для Замовника – «Безкоштовний». 

4.5. Сторони визнають, що для визначення 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 адміністратора при авторизації на Порталі в розділі «Панель управління». 

5. Конфіденційність 

5.1. Сторони зобов'язані зберігати сувору конфіденційність інформації, яку вони отримали під час 

виконання цього договору. 

5.2. Передача конфіденційної інформації третім особам, опублікування або інше розголошення такої 

інформації суворо заборонено. 

6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів 

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену 

цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або 

неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно 

сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї 

заходів для належного виконання зобов'язання. 

6.3. Виконавець не несе відповідальності за погіршення якості послуг зв'язку, за допомогою яких Замовник 

отримує інформацію, якщо це пов'язано з несправностями провайдерів мережі Інтернету , телефонної 

компанії і т.п., що виникли не з його вини. 

6.4. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі 

виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір 

неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні 

законодавством. 

7. Строк дії Договору та інші умови 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту виконання Замовником умов, вказаних у п. 2 Договору, і діє з 

«___» __________ 20__ р. до «___» __________ 20__ р. та повного виконання сторонами своїх обов'язків. 

7.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

7.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

8. Адреси та реквізити Сторін 

Замовник 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

                              ___________/ _____________/ 

 Виконавець 

Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа 

Зайцев Віталій Єгорійович, 

Свідоцтво про реєстрацію СПД-ФО 

серія В02 № 994294 від 17.08.2009 р. 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

2 480 000 0000 112355 

Реєстрація фізичної особи-підприємця:  

61070, Харків, пров. Електроінструментальний, 6-б 

р/р IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796 

в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533 

ІПН 2633413810 

 

                              ___________/Зайцев В.Є./ 
м. п. м. п. 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/tarifi.html


Акт 

приймання-здачі наданих послуг 

 

«__» _________ 20__ р. 

 

 

Ми, представник Замовника ___________________________________________________________________ 

в особі ______________________________________________________з однієї сторони, та Виконавець - 

Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Зайцев Віталій Єгорійович, який діє на підставі 

Свідоцтва про реєстрацію СПД-ФО серія В02 № 994294 від 17.08.2009 року, з іншої сторони, уклали цей 

Акт приймання-здачі наданих послуг по Договору № _____ від «__» ______ 201_ р. про те, що Виконавцем 

були надані наступні послуги: 

 

 

№ Найменування послуги Кільк. Од. вим. Ціна Сума 

1 
Техпідтримка ПЗ для організації _______________________ 

___________________________________________________, 

OrgID ________________ по пакету '____________________'  
___ послуга. ____,00 ____,00 

Всього: ____,00 

ПДВ 0 

Всього (з ПДВ) ____,00 

 

Всього надано послуг на суму ___________________ (__________________________________) грн. 00 коп., 

без ПДВ, згідно п. 297.1 ст.297 Податкового кодексу України. 

 

 

Послуги, що перелічені вище, надані повністю і в строк. Замовник претензій по об'єму, якості і термінів 

надання послуг претензій не має. 

 

 

 

 

 

Замовник 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

                              ___________/ _____________/ 

 

 

 Виконавець 

Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа 

Зайцев Віталій Єгорійович, 

Свідоцтво про реєстрацію СПД-ФО 

серія В02 № 994294 від 17.08.2009 р. 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

2 480 000 0000 112355 

Реєстрація фізичної особи-підприємця:  

61070, Харків, пров. Електроінструментальний, 6-б 

р/р IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796 

в ПАТ КБ «ПриватБанк» 

МФО 351533 

ІПН 2633413810 

 

 

                              ___________/Зайцев В.Є./ 

м. п. м. п. 



Калькуляція 
 

 

 

Предмет (далі - Послуга): технічна підтримка програмного забезпечення (ПЗ), відновлення 

та/або виправлення інформації, забезпечення роботи посилань на Освітньому порталі «Класна 

Оцінка» (далі – Портал
*
) протягом одного року  

 

Код послуги:  

 згідно ДК 021:2015 по коду 64220000-4 – «Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного 

зв’язку і передачі даних» 

 згідно ДК 021:2015 по коду 64220000-8 – «Послуги, пов’язані з дистанційною роботою» 

 
 

Назва  Од.  Кільк.  
Сума без 

ПДВ  
ПДВ  Сума, грн.  

Техпідтримка ПЗ для організації _______________________ 

___________________________________________________, 

OrgID ________________ по пакету '____________________ 
послуга ____ ____,00 0,00 ____,00 

Разом без ПДВ  ____,00 

ПДВ  0,00 

Всього:  ____,00 

 

 

 
Всього надано послуг на суму ___________________ (__________________________________) грн. 00 коп., 

без ПДВ, згідно п. 297.1 ст.297 Податкового кодексу України. 

 

 
*
Портал – це сукупність розміщених у мережі Інтернет web-сторінок, об'єднаних адресним простором домену 

klasnaocinka.com.ua, а також сателітів - доменів і субдоменів в зонах klasna.com, klasna.in.ua, mirshkol.com, eshkola.by, 

krimedu, dnepredu.com, donetskedu.com, kirovedu.com, zakosvita.com.ua, lvivedu.com, odessaedu.net, zhytomyredu.net та 

інших, які доступні користувачам з адміністративної панелі Конструктора сайтів Порталу. 

 

 
 

 

Замовник 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

                              ___________/ ____________ / 

 

 

 Виконавець 

Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа 

Зайцев Віталій Єгорійович, 

Свідоцтво про реєстрацію СПД-ФО 

серія В02 № 994294 від 17.08.2009 р. 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

2 480 000 0000 112355 

Реєстрація фізичної особи-підприємця:  

61070, Харків, пров. Електроінструментальний, 6-б 

р/р IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796 

в ПАТ КБ «ПриватБанк» 

МФО 351533 

ІПН 2633413810 

 

 

                              ___________/Зайцев В.Є./ 

 

 

 

 



 

 
Постачальник  

ФЛП Зайцев Віталій Єгорійович  

Отримувач: ФЛП Зайцев Віталій Єгорійович 

р/р IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796 

в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 351533,  

ІПН 2633413810 

 

 

 

Отримувач 

_______________________________________________________________________ 

тел.  

Платник  

той самий  

 

 

 
Рахунок № ____-________ за «___» ____________ 20___ р.  

 

 

Назва  Од.  Кільк.  
Сума без 

ПДВ  
ПДВ  Сума, грн.  

Техпідтримка ПЗ для організації _______________________ 

___________________________________________________, 

OrgID ________________ по пакету '____________________ 
послуга ___ ____,00 0,00 ____,00 

Разом без ПДВ  ____,00 

ПДВ  0,00 

Всього:  ____,00 

 

 

 

Всього надано послуг на суму ___________________ (__________________________________) грн. 00 коп., 

без ПДВ, згідно п. 297.1 ст.297 Податкового кодексу України. 

В призначенні платежу обов’язково вказувати номер рахунку  

 

 

Виписав(ла): 

 

Рахунок дійсний до оплати протягом десяти днів 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


