ДОГОВІР
ПРО ПЕРЕДПЛАТУ НА ЖУРНАЛ «ВІСНИК. ОФІЦІЙНО ПРО ПОДАТКИ» ОНЛАЙН
м. Київ

«29» березня 2021 року

Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр», іменоване в подальшому Редакція, в особі
т.в.о. директора Володимира Олександровича Мартем’янова, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання Редакції Заяви про приєднання на вебсайті http://www.visnuk.com.ua/, в подальшому «Клієнт», з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а
кожна окремо як Сторона, уклали цей Договір про передплату на Журнал «Вісник. Офіційно про податки»
онлайн (далі – Договір) про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України і може бути
укладений лише шляхом приєднання Клієнта до всіх його умов в цілому шляхом надання Редакції
заповнення реєстраційної картки (заяви про приєднання), наведеної на веб-сайті за адресою
http://www.visnyk.ua.
1.2. Редакції належить електронна версія Журналу «Вісник. Офіційно про податки» онлайн, доступ
до якої здійснюється через мережу Інтернет за адресою: http://www.visnyk.ua (далі – Журнал чи Сайт).
1.3. Редакція з метою ознайомлення Клієнта зі змінами в даному Договорі оприлюднює зміни до
Договору шляхом розміщення тексту Договору на сайті http://www.visnyk.ua.
Моментом ознайомлення Клієнта з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого
інформація отримала вигляд доступної для Клієнта відповідно до умов цього Договору.
1.4. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою
http://www.visnyk.ua.
1.5. Заповнення реєстраційної картки (заяви про приєднання) та факт оплати Клієнтом передплати
на електронну версію Журналу «Вісник. Офіційно про податки» онлайн є свідченням, що Клієнт
ознайомився з умовами цього Договору та прийняв їх повністю.
1.6. Укладанням цього Договору Клієнт надає згоду на внесення даних, зазначених при реєстрації на
сайті, до бази персональних даних Редакції та їх використання в діяльності Редакції. Клієнт надає згоду на
використання своїх персональних даних, а також не заперечує проти використання своїх персональних даних
у тому випадку, якщо базу персональних даних, до якої включено його дані, буде передано третім особам з
метою виконання умов цього Договору.
1.7. Сайт http://www.visnyk.ua є об'єктом авторського права.
1.8. Усі авторські майнові права на Журнал належать Редакції.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Клієнт замовляє та оплачує, а Редакція оформлює передплату Журналу «Вісник. Офіційно про
податки» онлайн та забезпечує доступ до Сайту.
2.2. Якщо Клієнту стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його пароля або аккаунта,
він зобов'язується негайно повідомити про це Редакцію, відправивши відповідне повідомлення на email:
online.peredplata@visnyk.ua.
3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ КЛІЄНТА
3.1. Оформляючи передплату на Журнал відповідно до умов цього Договору Клієнт зобов’язаний
повідомити достатню й достовірну інформацію про кінцевого споживача послуги, включаючи
ПІБ/найменування, контактний телефон та адресу електронної пошти для оперативного зв'язку на період
передплати.
3.2. Клієнт зобов’язаний здійснити оплату вартості передплати Журналу на підставі отриманого
електронного рахунка-фактури.
3.3. Клієнт має право припинити користуватися Сайтом у будь-який момент без спеціального
повідомлення Редакції про припинення користування Сайтом.

3.4. Клієнт зобов’язується не передавати пароль доступу до Сайту третім особам (за винятком
співробітників, якщо Клієнт є юридичною особою).
4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ
4.1. Редакція зобов’язана надавати доступ до Сайту в оплачений Клієнтом період цілодобово.
4.2. У разі невиконання Клієнтом будь-якого з пунктів цього Договору відмовити йому у доступі до
Сайту.
4.3. Редакція має право в односторонньому порядку змінювати вартість передплати на електронну
версію Журналу та умови цього Договору без попереднього погодження з Клієнтом, забезпечуючи при
цьому публікацію змінених умов на сторінці сайту за адресою http://www.visnyk.ua не менш ніж за 5 (п’ять)
днів до їх введення в дію.
4.4. Доступ до електронної версії Журналу здійснюється виключно після повної сплати вартості
передплати.
4.5. Надати Клієнту на зазначену ним електронну адресу пароль доступу до Сайту на період
передплати, що оплачена.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Надання послуг доступу до Сайту за цим Договором є оплатним.
5.2. Тарифи на передплату Журналу (доступу до Сайту) за цим Договором затверджуються
відповідним документом Редакції та розміщуються для ознайомлення в мережі Інтернет на веб-сайті за
адресою http://www.visnyk.ua.
5.3. Послуги доступу до Сайту за цим Договором оплачуються Клієнтом в гривнях відповідно до
вартості передплати, зазначеної на сайті Редакції, й отриманого електронного рахунку-фактури або за
допомогою web-інтерфейсу ПриватБанку Liqpay.
5.4. Рахунок-фактуру Клієнт отримує на сайті Редакції в електронному вигляді. Паперовий оригінал
рахунку-фактури Клієнту не надсилається.
5.5. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування необхідних грошових коштів на
поточний рахунок Редакції.
5.6. Після надання пароля доступу до Сайту оплачена Клієнтом вартість послуги не повертається в
жодному випадку.
5.7. Датою оплати є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Редакції.
5.8. Під час оплати Послуг Клієнт не передає Редакції даних щодо своїх платіжних реквізитів. Оплата
здійснюється у платіжній системі, яку обрав Клієнт і якій він передав дані щодо своїх платіжних реквізитів.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору
у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. У випадку порушення Клієнтом п. 3.4 цього Договору він сплачує Редакції штраф у розмірі
оплаченої вартості передплати на Журнал за кожне таке порушення
6.3. 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.
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо
таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за
даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади,
стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських
і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі
доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками тощо.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Датою приєднання Клієнта до цього Договору є дата заповнення Клієнтом реєстраційної картки
(заяви про приєднання) на сторінці сайту за адресою http://www.visnuk.com.ua/uk/user/profile та діє на строк
здійсненої клієнтом передплати на Журнал.
7.2. Цей Договір є договором приєднання, сплата вартості передплати на Журнал свідчить про
приєднання Клієнта до цього Договору повністю та підтверджує його згоду з усіма умовами Договору.
8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
8.1. Редакція вправі в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, у тому числі шляхом
затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку,
передбаченому п. 1.3 Договору.
8.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 5 (п`яти) днів з дати
оприлюднення Редакцією інформації про ці зміни, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата
зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 5 (п`яти) днів з дати оприлюднення такої інформації.
8.3. Редакція не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору чи
тарифів на передплату Журналу, що оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не
була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Клієнтом.
8.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що
приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності
змін до Договору.
8.5. Якщо Клієнт не згоден із внесеними змінами та доповненнями, він зобов’язаний припинити
використання Сайту та повідомити про це Редакцію впродовж 10 (десяти) днів з дати їх оприлюднення
Редакцією.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Заповнюючи реєстраційну картку (заяву про приєднання) зі своїми персональними даними, Клієнт
підтверджує свою згоду Редакції на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» з метою реалізації цивільно-правових відносин.
9.2. Редакція здійснює обробку персональних даних Клієнта будь-якими способами з метою
належного виконання цього Договору.
9.3. Редакція має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.
9.4. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.

10. РЕКВІЗИТИ РЕДАКЦІЇ

Державне підприємство
«Сервісно-видавничий центр»
Юридична адреса: вул. Нижньоюрківська, 6, м. Київ, 04080, тел. 501-06-30.
Поштова адреса: вул. Хорива, 24, м. Київ, 04071.
Код ЄДРПОУ 25286486.
П/р № UА92305299000002б00502б805492 в АТ КБ Приватбанк.
МФО 305299
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Т.в.о. директора

____________________ О. В. Мартем’янов

