
Сторінка 1 

 
Угода №________ 

про надання послуг у сфері інформатизації (сервіс "XML-онлайн") 
 
м. Київ          «_____» _____________ 
 
ВИКОНАВЕЦЬ: "Товариство інформаційних технологій БІТ" ПП в особі директора Мишти Наталії Вікторівни, що 
діє на підставі Статуту,  з одного боку, і 

ЗАМОВНИК: ____________________________________ в особі  __________________________________, що діє 
на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану Угоду про надання послуг сервісу  "XML-онлайн" (надалі - Сервіс). 
 
1. Визначення термінів.  
1.1. «Інформація ЗАМОВНИКА»: база цін туристичного продукту, сформована ЗАМОВНИКОМ самостійно 
засобами призначеного для цього СПЗ, встановленого у  ЗАМОВНИКА згідно базового Договору №________ від 
__________ та діючих Додатків до нього. Увага – зазначене СПЗ повинно використовуватись тільки в його 
«поточній» (тобто непростроченій) версії. 
1.2. «Програмно-апаратний комплекс Сервісу»: створене ВИКОНАВЦЕМ спеціальне програмне забезпечення  
(що реалізує механізм доступу до інформації ЗАМОВНИКА) та обладнання з розміщеним на ньому веб-доменом, 
зареєстрованим на ім’я ВИКОНАВЦЯ. 
1.3. «Розрахунковий період»: та кількість календарніх місяців, впродовж яких ЗАМОВНИК користується 
Сервісом, здійснивши за цей період попередню оплату. 
 
2. Предмет угоди. 
2.1. Послуга "XML-онлайн" передбачає використання програмно-апаратного комплексу Сервісу для надання 
третім сторонам (надалі - "зовнішнім серверам") каналів доступу (надалі - "шлюзів") до інформації ЗАМОВНИКА. 
2.2. Під поняттям "шлюз" Сторони мають на увазі послуги по організації доступу (надання протоколів) та поточну 
технічну підтримку сервісного програмно-апаратного комплексу (обладнання і механізмів), який реалізує такі 
задачі, пов’язані з передачею даних ЗАМОВНИКА (на кожний підключений до нього "зовнішній  сервер"): 
- прийом запитів від "зовнішнього серверу"; 
- дешифрація типів отриманих запитів; 
- обробка інформації ЗАМОВНИКА, тобто відбір з його системи тих даних, які відповідають типу отриманого 

запиту, перекомпоновка цих даних та їх переконвертація в формат, який розпізнається "зовнішнім  
сервером"; 

- передача переконвертованих даних "зовнішньому серверу" в форматі XML. 
2.3. Протокол доступу до інформації ЗАМОВНИКА надається кожному "зовнішньому серверу" персонально – по 
окремій заявці ЗАМОВНИКА, яку він повинен направити ВИКОНАВЦЮ електронною поштою. 
2.4. В електронному листі-заявці ЗАМОВНИК повинен вказати контакти кожного "зовнішнього сервера" – 
найменування, адресу електронної пошти та обов’язково ІР-адресу цього сервера. 
2.5. Блокування доступу "зовнішнього сервера" до інформації ЗАМОВНИКА здійснюється або автоматично (по 
закінченню сплаченого ЗАМОВНИКОМ "розрахункового періоду"), або в ручному режимі – за побажанням 
ЗАМОВНИКА після отримання від нього відповідної заявки, відправленої електронною поштою.  
2.6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за некоректне налаштування технічних засобів ЗАМОВНИКА 
(обладнання, системного програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та ін.), яке може вплинути на 
надання послуг згідно базового  Договора та даної Угоди. 
2.7. ВИКОНАВЕЦЬ припиняє надання послуг Сервісу "XML-онлайн" у випадку, коли встановлене у ЗАМОВНИКА 
СПЗ, засобами якого він формує свою інформацію, використовується в застарілій версії через неподовження або 
несвоєчасне подовження ЗАМОВНИКОМ послуг гарантійного технічного супроводу цього СПЗ.  
 
3. Строк дії, вартість послуг, умови розрахунку. 
3.1. Загальний період користування Сервісом даною Угодою не регламентується. 
3.2. Мінімальний період користування Сервісом становить 1 (олин) календарний місяць. 
3.3. Угода вступає в дію з моменту її підписання Сторонами та автоматично пролонгується на кожен наступний 
розрахунковий період – після отримання від ЗАМОВНИКА попередньої оплати за цей період. 
3.4. Дія Угоди автоматично призупиняється  в тих випадках, коли оплачений розрахунковий період користування 
Сервісом закінчився, а за наступний період оплата від ЗАМОВНИКА не надійшла. 
3.5. У випадку, коли строк заборгованості перевищує 7 (сім) календарних днів, ВИКОНАВЕЦЬ відключає Сервіс та 
блокує кожному "зовнішньому серверу" доступ до інформації ЗАМОВНИКА. 
3.6. Дія Угоди може бути припинена як по закінченню розрахункового періоду, так і по взаємній домовленості 
Сторін (по аргументованій ініціативі однієї з них, викладеній в письмовій формі).  
 
4. Тарифний план Сервісу, обраний ЗАМОВНИКОМ на поточний період: 
4.1. Розрахунковий період становить ___________________місяців  та діє  з __________      по        __________ р. 
4.2. Кількість "шлюзів", замовлених на цей період, становить _________________ шт. 
4.3. ІР-адреси «зовнішніх серверів», яким відкрито доступ на даний розрахунковий період: ___________________ 
 
5. Інші умови та відповідальність сторін. 
5.1. За погодженням Сторін підставою для надання нових "шлюзів" та/або подовження терміну дії Сервісу на 
наступний розрахунковий період може служити виставлений ВИКОНАВЦЕМ та оплачений ЗАМОВНИКОМ 
рахунок - без узгодження Додатку до даної Угоди або базового Договору. 
5.2. Дана Угода не спричинює змін в правах та обов’язках Сторін, зазначених в базовому Договорі та в діючих 
Додатках до нього. 
5.3. Дана Угода укладена українською мовою, в двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін. 
 
6. Контакти та реквізити сторін. 
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