
Партнерська угода по Застосунках ТОВ «Обліксофт» 
 
 
ШАНОВНИЙ ПАРТНЕР! ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКІВ 
КОМПАНІІ «ОБЛІКСОФТ», БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦІЄЮ 
УГОДОЮ. ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ І ТОВ «ОБЛІКСОФТ» І 
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ РОЗРОБОК КОМПАНІЇ. ВИ МАЄТЕ ПРАВО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСТОСУНКИ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ЦІЄЇ 
УГОДИ. ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ЗАСТОСУНКІВ ТОВ «ОБЛІКСОФТ» 
ОЗНАЧАЄ БЕЗЗАСТЕРЕЖНЕ УКЛАДЕННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА ВАШУ ПОВНУ 
ЗГОДУ З УСІМА ЇЇ УМОВАМИ. 
Ця Партнерська угода (у подальшому – «Угода») укладається між Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ОБЛІКСОФТ», яке має місцезнаходження за адресою: 
Україна, 36039, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 19А, офіс 301, код ЄДРПОУ 21054000 (у 
подальшому – «Розробник») та Вами, особою, яка отримує право використання і продажу 
Застосунків ТОВ «Обліксофт» (у подальшому – «Партнер»), на нижчевикладених умовах. 
 
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ: 
1.1. Застосунок – користувацька прикладна програмна продукція Розробника, що є 
результатом комп'ютерного програмування для ЕОМ (ПЗ), яка дає змогу вирішувати 
конкретні прикладні задачі Користувача.  
1.2. Перелік Застосунків із зазначенням їх вартості, функціональних можливостей та 
строків доступу, на які надається Застосунок, наведено за адресою: 
https://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/ 
1.3. Партнер – юридична або фізична особа, яка отримала право використання 
Застосунків на умовах партнерського договору та уповноважена Розробником на 
перепродаж Застосунків Користувачам. 
1.4. Демоверсія – повний безкоштовний доступ Користувача на термін 14 календарних 
днів до Застосунків (https://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/) для його використання з 
ознайомлювальною метою. 
1.5. Сайт – веб-сайт Розробника, розташований в мережі Інтернет за 
адресою: https://www.obliksoft.com.ua. 
1.6. Відкрита лінія – це чат з Розробником через «Бітрікс24 Network» в налаштуваннях 
Застосунку. 
1.7. Електронний кабінет партнера – персоналізована електронна веб-сторінка з 
переліком клієнтів та інформації щодо застосунків, доступ до якого здійснюється шляхом 
авторизації партнера за адресою: https://obliksoft.com.ua/b24-apps/partners.php. 
 
 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ: 
2.1. Ця Угода є пропозицією (офертою) укласти електронний договір. Угода 
укладається шляхом надання пропозиції Розробником і прийняття її Партнером. 
2.2. Розробник пропонує укласти цю Угоду шляхом розміщення оферти в мережі 
Інтернет.  
2.3. Якщо Партнер погоджується з офертою, він надає Розробнику відповідь про повне 
та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти цю Угоду шляхом вчинення будь-
якої окремої з наступних дій:  
- використання демоверсії Застосунку; 
- оплата за використання Застосунків; 
- прийняття Партнером умов Угоди шляхом повідомлення на e-mail–адресу 
Розробника, вказану в цьому Договорі;  



- прийняття Партнером умов Угоди шляхом реєстрації в Електронному кабінеті 
партнера;  
- у випадку укладення окремої угоди на послуги користування Застосунками шляхом 
укладення такої угоди. 
2.4. Акцептування публічної оферти свідчить про повну та безумовну згоду Партнера 
дотримуватись умов даної Угоди. 
2.5. На письмове звернення Партнера Розробник надає йому завірений печаткою один 
примірник письмової форму цієї Угоди. 
2.6. Перед початком користування Застосунками кожний Партнер зобов’язаний 
ознайомитись з умовами цієї Угоди, текст якого розміщено на сайті 
http://www.obliksoft.com.ua.  
2.7. Партнер, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма 
умовами Угоди.  
2.8. Партнер, приймаючи викладені в Угоді умови та подаючи інформацію про себе, 
надає Розробнику згоду на обробку своїх персональних даних та право вносити їх до бази 
даних Розробника.  
2.9. Після підписання Договору Партнер вважається повідомленим про обсяг своїх прав 
згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх 
персональних даних до бази Розробника. 
2.10. Розробник має право в односторонньому порядку змінювати положення цього 
Договору, виклавши їх у новій редакції на сайті https://obliksoft.com.ua/b24-apps/. 
 
 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
3.1.  За цією Угодою Розробник надає Партнеру право на використання Застосунків за її 
функціональним призначенням на умовах Угоди та перепродаж Застосунків клієнтам. 
3.2.  За підключення кожного свого клієнту Партнер оплачує Розробнику  50 % від 
актуальної вартості будь-якого Застосунку, розміщеного за цією адресою: 
http://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/ 
3.3.  Компанія ТОВ «Обліксофт» може надати партнеру повний доступ до будь-якого із 
Застосунків (https://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/) для одного партнерського NFR-
порталу Бітрікс24 для її використання з ознайомлювальною метою без виплати 
винагороди за її надання.  
3.4.  Технічна підтримка для Користувачів згідно Угоди надається Розробником за 
допомогою відкритої лінії із Застосунків.  
3.5.  У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України» операція з надання Клієнтам права використання Програми на умовах 
цієї Угоди є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ. 
 
 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ 
4.1.  Умови цієї Угоди можуть бути змінені Розробником у будь-який час шляхом 
розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://obliksoft.com.ua/b24-
apps/partners.php 
4.2.  Партнер має право отримати цю Угоду на свою електронну пошту у формі, що 
унеможливлює зміну її змісту. Отримана Партнером Угода у такій формі є чинною до 
моменту внесення змін до Угоди у порядку, передбаченому цією статтею. 
4.3.  Розробник має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови 
Застосунків шляхом розміщення оновленого переліку за адресою: 
http://www.obliksoft.com.ua/b24-apps/ 
 
 



5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1.  Партнер має право розірвати дану Угоду шляхом припинення використання будь-
якого із Застосунків або письмового повідомлення про це ТОВ «Обліксофт» на його 
контактну електронну адресу.  
5.2.  У разі порушення Партнером умов Угоди та/або Умов, Розробник має право у 
будь-який час в односторонньому порядку розірвати дану Угоду, повідомивши про це 
Партнера через його офіційну електронну пошту, за один робочий день до передбачуваної 
дати такого розірвання, без наступних виплат Партнерові будь-яких компенсацій, 
пов'язаних із зазначеним розірванням.  
5.3.  При розірванні або іншому припиненні дії цієї Угоди Партнер втрачає право 
використання Застосунків.  
5.4.  Розробник  має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити 
або обмежити доступ до Застосунків та їх використання Партнером у випадку, якщо 
Розробник має підозри у несанкціонованому доступі до Застосунків третіх осіб. 
5.5.  З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Розробник та Партнер керуються 
чинним законодавством України. 
5.6.  Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, 
підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між 
Розробником та Партнером підлягає розгляду відповідно у відповідному суді згідно з 
законодавством України. 
 
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  
 
РОЗРОБНИК: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Обліксофт» 
Місцезнаходження: Україна, 36039, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 19А, офіс 301 
код ЄДРПОУ 21054000 
http://www.obliksoft.com.ua/ 
E-mail: Poltava@obliksoft.com.ua 
  
 


