
 

Договір-акт № NomerDogovora 

постачання програмної продукції  

 

м. Київ                                                                          DataDogovora 

 Постачальник: Покупець: 
Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСЕНСІ" KontragentRekvizit 

Юридична адреса 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 YuridicheskiyAdres  

Фактична адреса 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3  actualAdres  

 

Номер поточного рахунку Р/р UA303052990000026003026805706 NomerScheta 

Назва банку У банку СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Bank  

МФО банку 305299 MFO 

Код ЄДРПОУ/ДРФО 41564358 KodiEDRPOY 

Індивідуальний податковий 

номер 

415643526585 
KodiINN 

Тип оподаткування  
Платник податку на прибуток на загальних підставах TipNalogov 

 

Телефон з кодом міста/селища (044) 206-13-78 Telefon 

1. Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України цей Договір-акт є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання 

Покупцем до всіх умов Договору-акту в цілому. Цей Договір та всі документи, що створюються на його виконання, можуть укладатись в електронній 

формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі 

послуги». 

2. За цим Договором-актом Постачальник постачає Покупцю програмну продукцію, а саме:

Номенклатура Тип ліцензії  
Одиниці 

виміру 
Кількість Ціна, грн., без ПДВ

*
 

Загальну сума до 

оплати, грн., без 

ПДВ* 

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Модуль первинних 

документів»   

12 міс. грн. 1 TsenaPaketa TsenaPaketa 

Ліцензія  комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» для 

юридичних осіб 

«Індивідуальна - Базова» 

«Звітність»  

 

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Модуль РРО»  

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Звітність з акцизного 

податку» для юридичних 

осіб на 1 рік  

 

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Облік з ПДВ» для 

юридичних осіб  

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Банківська звітність»  

 

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп'ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Модуль звітність до НБУ»  

 

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» для 

ФОП «Індивідуальна - 

Базова»  

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Лайт» 

для ФОП  

 

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Термінальна»  

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Термінальна»  

 

 

12 міс. грн.    



Право на перехід з ліцензії 

“Арт-Звіт Лайт” на ліцензію 

«Індивідуальна - Базова» 

комп’ютерної програми 

«Арт-Звіт Pro»  для ФОП** 

 

 

 
грн.    

Ліцензія "Сервіс Арт-Звіт 

пРРО для реєстрації 

електронних чеків (100 шт)" 

 

 

 
грн.    

Ліцензія "Сервіс Арт-Звіт 

пРРО для реєстрації 

електронних чеків (1000 

шт)" 

 

 

 грн.    

3. Оплата за цим Договором-актом здійснюється у день його підписання Постачальником та Покупцем, у вигляді 100% передплати шляхом 

безготівково перерахування грошових коштів у національній валюті України - гривні на поточний рахунок Постачальника, зазначений у цьому Договорі-

акті.  

4. Примірник комп’ютерної програми «Арт-Звіт Pro» (далі – Комп’ютерна програма) передається Постачальником у електронному вигляді через 

мережу Інтернет після підписання Сторонами Акту приймання-передачі та використовується Покупцем відповідно до таких ліцензійних умов (ці умови є 

вичерпними і можуть бути змінені виключно з дозволу Постачальника): 

4.1. Територія використання: без обмежень; 

4.2. Строк використання: з дати, вказаної Покупцем у Акті-прийому-передачі і відповідно до виду/типу обраної Покупцем ліцензії.  

4.3. Вид ліцензії: невиключна.    

4.4. Спосіб використання: кінцевим користувачем відповідно до функціонального призначення Комп’ютерної програми без права внесення змін 

(модифікацій) до Комп’ютерної програми та виправлення помилок у Комп’ютерній програмі, без права декомпілювати (за виключенням випадків, 

передбачених чинним законодавством України), або дизасемблювати Комп’ютерну програму. Комп’ютерна програма може не відповідати очікуванням 

Покупця, але це не впливає на можливість її використання за функціональним призначенням. Покупець є власником бази даних та інформації, що 

створюється/розміщується/обробляється в ній за допомогою Комп’ютерної програми під час її використання. Він самостійно несе відповідальність за 

забезпечення безпеки бази даних та інформації, їх збереження та дотримання встановленого порядку використання.     

5. Інформація про Комп’ютерну програму, типи ліцензій, ціну тощо розміщується на сайті art-zvit.com.ua. 

6. Постачальник не несе відповідальності за наслідки імовірних збитків, що можуть бути завдані Покупцю в результаті використання  останнім 

примірника Комп’ютерної програми, в тому числі збитків, які завдані (можуть бути завдані) третім особам. У разі доведення прямої вини Постачальника за 

збитки, завдані Покупцю та/або третім особам, граничний розмір суми відшкодування збитків не може перевищувати розміру плати, внесеної Покупцем за 

Договором-актом.  

7. У випадку використання Покупцем примірника Комп’ютерної програми з порушенням умов цього Договору-акту (із порушенням обсягу прав, 

передбачених цим Договором-актом), Покупець, сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.  

8. Договір  діє до повного виконання зобов’язань за ним 

9. Покупець надає Постачальнику дозвіл на збір та обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних». 

10. Сторони погодили, що при укладенні та виконанні цього Договору-акту скріплення Договору-акту та інших документів, що підписуються на 

його виконання, печатками Сторін не обов’язкове. Печатки проставляються виключно за вільним волевиявленням Сторони/Сторін.   

 

Акт приймання-передачі  

до Договору-акту від DataDogText  № NomerDogText   
 

                                                                         

 Уповноважений представник Постачальника (Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСЕНСІ», код ЄДРПОУ 41564358), та 

представник Покупця  DolzhnostKontragenta, FIOKontragenta , підписали цей Акт приймання-передачі про наступне:  

1. На виконання Договору-акту Постачальник постачає Покупцю програмну продукцію, а саме:

Номенклатура Тип ліцензії  
Одиниці 

виміру 
Кількість Ціна, грн., без ПДВ

*
 

Загальну сума 

до оплати, 

грн., без ПДВ* 

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Модуль первинних 

документів»   

12 міс. грн. 1 TsenaPaketa TsenaPaketa 

Ліцензія  комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» для 

юридичних осіб 

«Індивідуальна - Базова» 

«Звітність»  

 

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Модуль РРО»  

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Звітність з акцизного 

податку» для юридичних 

осіб на 1 рік  

 

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Облік з ПДВ» для 

юридичних осіб  

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Банківська звітність»  

 

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп'ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Модуль звітність до НБУ»  

 

 

12 міс. 
грн.    



*Відповідно до п. 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року,  звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість операції з постачання програмної продукції 

** При придбанні права на перехід, Ліцензія «Індивідуальна - Базова» припиняє свою дію відповідно до терміну вказаного в Ліцензії “Арт-Звіт Лайт”, з якої відбувається перехід. 

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» для 

ФОП «Індивідуальна - 

Базова»  

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Лайт» 

для ФОП  

 

 

12 міс. 
грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Термінальна»  

 

 

12 міс. грн.    

Ліцензія комп’ютерної 

програми «Арт-Звіт Pro» 

«Термінальна»  

 

 

12 міс. грн.    

Право на перехід з ліцензії 

“Арт-Звіт Лайт” на ліцензію 

«Індивідуальна - Базова» 

комп’ютерної програми 

«Арт-Звіт Pro»  для ФОП** 

 

грн.    

Ліцензія "Сервіс Арт-Звіт 

пРРО для реєстрації 

електронних чеків (100 шт)" 

 

грн.    

Ліцензія "Сервіс Арт-Звіт 

пРРО для реєстрації 

електронних чеків (1000 

шт)" 

 

грн.    

 

2. Право на використання Покупцем Комп’ютерної програми виникає з: 

  Тип ліцензії : TipLic з NachaloDeistviyaPaketa.  

3. Сторони претензій одна до одної не мають. 

  

 

Уповноважений представник Постачальника  Покупець  

  

  


