
Договір № ________

про надання інформаційних послуг

м. Київ  «_____» ________________ р.        
Заповнюється співробітником ТОВ «БЕГЕТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕГЕТ», ідентифікаційний код: 38346540, в 
особі директора Манікіна Олексія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, що надалі іменується 
«Товариство» з одного боку, і 
____________________________________________________________________________, що його надалі 
Партнер, з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», а кожен по окремо «Сторона», уклали цей Договір 
(далі - «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Партнер зобов'язується надавати Товариству інформаційні послуги з розповсюдження інформації про 
послуги Товариства, що сприяють реалізації таких послуг новим Клієнтам Товариства (далі - «Послуги»), а 
Товариство зобов'язується оплатити Послуги в обсягах і строки, передбачені цим Договором.

1.2. До цього Договору додається і є його невід'ємною частиною: Додаток 1 («Розмір винагороди»), Додаток 
2 («Правила надання Послуг»)

2. Основні поняття

2.1. ПУ - Панель Управління, набір необхідних програмно-апаратних засобів, наданих Товариством 
Партнеру, в тому числі для управління статистикою надання Послуг.

2.2. ПІН - Персональний Ідентифікаційний Номер Партнера, що складається з цифр, який присвоюється 
Партнеру в момент реєстрації в ПУ.

2.3. Логін - ім'я користувача в системі Товариства, що складається з латинських букв та / або цифр, яке в 
поєднанні з Паролем служить для ідентифікації Партнера. Логін видається Товариством Партнеру при 
створенні Акаунта, за допомогою електронної пошти.

2.4. Пароль - набір з латинських букв та / або цифр, який у поєднанні з Логіном служить для ідентифікації 
Партнера в ПУ. Пароль присвоюється Партнеру при реєстрації в ПУ і в наслідку може бути змінений в ПУ, 
шляхом формалізованого запиту.

2.5. Аккаунт - робоча система, надана Товариством Партнеру, що дозволяє отримати, в тому числі візуальний 
доступ до інформації про залучених клієнтів і рекламних матеріалів, провести виплати і т.д. за допомогою 
веб-браузера (NetscapeNavigator, Internet Explorer (крім версії 6.x і нижче), Opera, MozillaFirefox і інших, 
рекомендується MozillaFireFox) за допомогою протоколу HTTPS. Аккаунт також використовується 
Партнером для отримання послуг Товариства на підставі договору «Про надання послуг хостингу» між 
Партнером та Товариством.

2.6. Клієнт - юридична або фізична особа уклала, на підставі інформації отриманої від Партнера, договір з 
Товариством та отримало одну або кілька послуг що надаються Товариством.

2.7. Сайт Товариства - http://www.beget.ru

2.8. Гіперпосилання - елемент гіпертекстового документа, призначений для здійснення переходу на сайт 
Товариства. Гіпертекстова посилання може мати вигляд тексту або графічного елементу.

2.9. Кукі (Cookie) - інформація, яку залишає веб- сервер в браузері Клієнта з метою збереження даних, 
специфічних для даного Клієнта. З метою виконання Договору про надання інформаційних послуг (Cookie) 
використовується Товариством для ідентифікації Партнера, від якого Клієнт отримав інформацію про 
послуги Товариства.



2.10. Нарахування - процентна величина від суми сплаченої Клієнтом за послуги Товариства. Розмір 
нарахування розраховується в порядку, встановленому у Додатку 1 («Розмір винагороди») цього договору.

2.11. Послуги Товариства - послуги зв'язку, що надаються підприємством згідно статуту.

3. Обов'язки сторін

3.1. Товариство зобов'язується:

3.1.1. Присвоїти Партнеру персональний ідентифікаційний номер (далі - «ПІН») і персональне 
ідентифікуюче ім'я користувача (далі - «Логін»). ПІН та Логін є єдиними, що використовуються разом або 
окремо, і необхідними інструментами при наданні Партнером Послуг.

3.1.1. Надати Партнеру доступ в панель управління (далі «ПУ») за адресою https://cp.beget.ru. Доступ в ПУ 
здійснюється з використанням Логіна і Пароля. Партнер самостійно встановлює та змінює Пароль, що 
використовується для доступу до ПУ, за допомогою формалізованого запиту в ПУ.В ПУ Партнеру доступні в 
режимі реального часу статистичні дані щодо надання Послуг.

3.1.2. Своєчасно проводити нарахування Партнеру за умови дотримання наступних умов:

послуги Товариства сплачені Клієнтом та кошти надійшли на банківський рахунок Товариства.

3.1.3. Проводити виплати нарахувань Партнеру на його вимогу в порядку, передбаченому п. 4.5 цього 
Договору.

3.1.4. Надати Партнеру рекламні матеріали для надання Послуг. Партнер має можливість розміщувати 
рекламні матеріали, надані Товариством, так і власні рекламні матеріали. При розміщенні власних 
рекламних матеріалів вони повинні бути узгоджені з Товариством. Товариство не несе відповідальності за 
працездатність рекламних матеріалів у разі використання власних рекламних матеріалів, або у разі 
неправильного використання рекламних матеріалів Товариства або внесення змін до рекламних матеріалів 
Товариства.

3.1.5. Давати Партнеру пояснення з питань, що виникають у зв'язку з виконанням даного Договору.

3.1.6. Своєчасно доводити до відома Партнера про всі зміни, що вносяться у цей Договір.

3.2. Партнер зобов'язується:

3.2.1. Надавати Послуги відповідно до умов даного Договору, додатками до нього та чинним законодавством 
України, протягом усього терміну дії цього Договору.

3.2.2. Самостійно забезпечувати конфіденційність Паролю, нести відповідальність за всі дії, вироблені з 
використанням Паролю і ризик можливих несприятливих для себе наслідків, пов'язаних з втратою і (або) 
розголошенням зазначеного Паролю.

3.2.3. Своєчасно надавати на вимогу Товариства достовірну інформацію, необхідну в цілях виконання цього 
Договору.

3.2.4. Розміщувати рекламні матеріали тільки на власних сайтах та / або на сайтах третіх осіб, якщо це не 
порушує встановлені цими сайтами правила.

3.2.5. Визнавати виключно дані статистики Товариства перебувають у ПУ для підтвердження переліку, 
складу надаваних Послуг та розміру нарахувань.

3.2.6. Не розміщувати рекламні матеріали на ресурсах, де вже присутній гіперпосилання (-ки) на сайт 
Товариства без вмісту будь-якого ПІН без попереднього узгодження з Товариством.

3.2.7. Прибрати рекламні матеріали з того чи іншого ресурсу за вимогою Товариства.



4. Порядок обліку клієнтів та розрахунків

4.1. Для ідентифікації Партнера, який надав Товариству інформаційну послугу, в анкеті Клієнта має бути 
проставлений ПІН. У випадку якщо Клієнт перейшов на сайт Товариства за гіперпосиланням, то 
гіперпосилання має містити ПІН, а браузер Клієнта повинен підтримувати Кукі (Cookie) , при цьому 
враховується тільки перший перехід за гіперпосиланням з ПІН, решта ж переходи ігноруються. Для обліку 
Клієнта приймаються Кукі (Cookie) , термін дії, яких не перевищує 1 (одного) календарного року. При 
дотриманні цих умов у анкеті Клієнта автоматично встановлюється ПІН, що дозволяє Товариству 
ідентифікувати Партнера.

Якщо браузер Клієнта в момент переходу за гіперпосиланням, яка містить ПІН, на сайт Товариства не 
підтримує Кукі (Cookie) , облік такого Клієнта Товариством не виробляється, і отримані Клієнтом послуги 
Товариства не враховуються при розрахунку вартості інформаційних послуг Партнера. В інших випадках для 
ідентифікації Партнера Клієнт, залучений Партнером іншими методами, повинен при реєстрації на сайті 
Товариства вказати ПІН або Логін в полі «Коментарі».

4.2. Для вже зареєстрованого Клієнта ПІН проставлений в анкеті Клієнта не буде і нарахування з оплат 
даного Клієнта Партнеру проводитися не будуть.

4.3. Нарахування проводяться автоматично відразу після оплати послуг Товариства залученими Клієнтом.

4.4. Вартість інформаційних послуг Партнера встановлюється у гривні, визначається шляхом додавання 
нарахувань, відповідно до Додатку 1 до цього Договору.

4.5. За надання Послуг за Договором Товариство проводить виплату винагороди Партнеру за підсумками 
календарного місяця на підставі формалізованих запитів Партнера на виплату в ПУ, протягом календарного 
місяця, не пізніше 15 числа наступного місяця.

4.6. Нарахування можуть бути прийняті в рахунок оплати Партнером послуг Товариства, що надаються 
Партнеру та / або третім особи на підставі договорів з Товариством на підставі формалізованого запиту 
Партнером в ПУ.

4.7. При створенні формалізованого запиту на виплату в ПУ Партнер зобов'язаний додати бухгалтерські 
документи в електронному вигляді, такі як: рахунок, акт, рахунок-фактура за необхідності, з подальшою 
відправкою оригіналів на поштову адресу Товариства.

4.8. Мінімальна сума виробленої виплати винагороди 200 (двісті) гривень. 

4.9. Оплата Послуг здійснюється безготівковим перерахуванням на розрахунковий рахунок Партнера в будь-
якому банку-резиденті України, за вказаними в Договорі Партнером банківськими реквізитами. Або за 
реквізитами спрямованим на адресу Товариства офіційним листом. Зобов'язання з оплати вважаються 
виконаними Товариством з моменту списання грошових коштів з розрахункового рахунку Товариства.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання Договору відповідно до законодавства України 
з урахуванням умов, встановлених Договором та Додатками, що є невід'ємною частиною даного Договору, і 
зобов'язуються забезпечувати конфіденційність облікових даних Партнера. Товариствомає доступ до 
інформації Партнера, виключно з метою технічного забезпечення можливості надання Послуг Партнером.

5.2. Товариство не несе відповідальності перед Партнером за збиток будь-якого роду, понесений Партнером 
через розголошення, втрати або неможливості отримання останнім своїх облікових даних. Будь-яка особа, 
яка повідомила паролі та іншу конфіденційну інформацію, що вимагається для ідентифікації Партнера, або 
використовує ці дані для авторизації в ПУ, розглядається як його представник і діє від його імені. Доступ до 
профілю Партнера у випадку втрати даних, необхідних для цього, може бути наданий при пред'явленні 
оригіналів документів ідентифікують його.

5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим 
Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його підписання. До таких 



обставин можуть бути віднесені стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; 
військові дії; цивільні безлади; телекомунікаційні збої загального характеру; прийняття органами державної 
влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження відносно 
діяльності Сторін; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені.

5.4. Сторона, яка бажає бути звільненою від відповідальності не пізніше 5 (П'яти) робочих днів з моменту 
настання обставин, зазначених у п. 5.3. Договору, якщо такі не перешкоджають повідомленню, або протягом 
5 (П'яти) робочих днів, коли повідомлення стане можливим, повідомляє про такі обставини протилежній 
Стороні.

5.5. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права 
посилатися на них для звільнення від відповідальності.

5.6. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим 
Договором, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься відповідно до часу дії 
вищевказаних обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше 60 (шістдесяти) 
календарних днів. У разі якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш вказаного терміну, 
або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більше цього терміну, 
Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього Договору або 
його припинення без відшкодування збитків.

5.7. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. Термін дії та розірвання договору

6.1. Цей Договір укладений на один рік і набирає чинності з моменту підписання його сторонами, у разі 
якщо за 10 (Десять) календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не заявить 
письмово про припинення його дії, він буде вважатися пролонгованим терміном на один рік.

6.2. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір, направивши іншій письмове повідомлення про це. За 
відсутності у Сторін претензій один до одного Договір вважається розірваним через 10 календарних днів з 
моменту отримання зазначеного повідомлення.

6.3. При істотному порушенні однією із Сторін умов цього Договору та Додатки, що є невід'ємною частиною 
даного Договору, інша має право на одностороннє розірвання Договору, про що письмово (можливо 
електронним листом електронною поштою) повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору.

6.4. Договір автоматично припиняє свою дію і нарахування не виробляються в разі появи заборгованості 
Партнером перед Товариством на підставі договору «Про надання послуг хостингу» між Партнером та 
Товариством. У разі якщо після закінчення 3-х календарних місяців заборгованість Партнера перед 
Товариством зберігається Товариство має право на одностороннє розірвання Договору.

6.5. Товариствозалишає за собою право змінювати умови партнерської програми в односторонньому 
порядку.

6.6. У разі внесення змін до Договору або Додаток до цього договору Товариство повідомляє Партнера по 
електронній пошті не менш ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності вищевказаних змін. Якщо 
Партнер не згоден із внесеними змінами, він має право в односторонньому порядку відмовитися від надання 
Послуг, надіславши письмове повідомлення про своє бажання розірвати Договір протягом 5 (П'яти) 
календарних днів з моменту отримання повідомлення, в цьому випадку Договір припиняє свою дію з 
моменту набрання силу змін, всі зроблені нарахування з моменту змін до отримання повідомлення 
анулюються. Відсутність протягом 10 (десяти) календарних днів, після направлення по електронній пошті 
повідомлення, письмового (факсимільного) або електронною поштою відмови продовжити роботу на нових 
умовах вважається згодою Партнера з внесеними змінами.

6.7. Вся інформація про передбачувані зміни публікується на сайті Товариства. Всі види повідомлень 
електронною поштою відправляються Товариством на адреси електронної пошти, зазначені в цьому 
Договорі або на адресу електронної пошти вказаний в офіційному листі від Партнера Товариству.



6.8. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, включаючи, зміна найменування Сторін, 
місцезнаходження та ін. У разі зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10-денний термін повідомити про це 
один одного. При цьому Партнер зобов'язаний повідомити Товариствошляхом направлення повідомлення по 
електронній пошті і напрями оригіналу повідомлення поштою або через кур'єра, а Товариство - шляхом 
розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, також направлення повідомлення по електронній 
пошті.

7. Інші умови

7.1. Цей Договір складений українською мовою у двох (2) примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Договір містить остаточні і повні умови угоди Сторін і замінює всю попередню переписку і 
попередні переговори Сторін з його предмета.

7.2. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов'язки за цим Договором без згоди іншої.

7.3. Сторони за цим Договором визнають юридичну силу текстів документів, отриманих електронною 
поштою, нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі. Виняток з цього правила 
становлять укладання цього Договору, повідомлення про розірвання та зміну Договору та обмін претензіями, 
для яких проста письмова форма обов'язкова.

7.4. У разі виникнення у Сторін сумнівів в отриманні та (або) відправленні повідомлень по електронній 
пошті і іншим діям, пов'язаним з використанням інтерфейсів Товариства, достовірним доказом 
перерахованих вище подій буде інформація, що міститься у Товариства і збережена його архівною службою.

7.5. Всі спірні питання підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо дозвіл суперечок і 
розбіжностей шляхом переговорів неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

8.  Адреси та реквізити сторін

ТОВАРИСТВО: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕГЕТ"

Партнер:

Місце знаходження юридичної особи: 01042, м.Київ, 
вулиця Філатова, будинок 10 А, офіс 2/15

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38346540

П/Р: 26005407468

НАЙМЕНУВАННЯ БАНКУ: ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ»

МФО: 380805

КВЕД: 63.11 Обробка даних

Телефони:        +380 44 300-02-18 (Київ)                              
_                          0 800 802192 (Вся Україна)

Email: support@beget.ru

ТОВАРИСТВО

Директор ТОВ “БЕГЕТ”

МП _________________/ Манiкiн О.Ю./

                                                «     »  ____________ ____ р. 

mailto:support@beget.ru


Додаток № 1

до Договору ________ від «____» ___________________ р.

Заповнюється співробітником ТОВ «БЕГЕТ»

м. Київ                            «____» _________________ р

                                                                                                                                Заповнюється співробітником ТОВ «БЕГЕТ»

Розмір винагороди

За надання Послуг Партнеру проводиться нарахування з кожної оплати Клієнтом, за умови надходження 
коштів на рахунок Товариства, відповідно до Таблиці 1 цього Додатка.

Таблиця 1

Послуга Винагорода

Надання послуг хостингу за тарифами Blog, Start, Noble, Great 40% від суми оплати Клієнта

Надання послуг хостингу за тарифами Town, City, Mega 10% від суми оплати Клієнта

Надання послуг хостингу з індивідуальними

параметрами

10% від суми оплати Клієнта

Надання послуг оренди сервера Місячний платіж оренди сервера. 
Виплачується після оплати послуг оренди 
сервера Клієнтом на протязі двох календарних 
місяців.

За інші послуги Товариства, оплачені залученими Партнером клієнтом, винагороду Партнеру не 
виплачується.

Товариство

Директор ТОВ “БЕГЕТ”

МП _________________/ Манікін О.Ю./

  «     »  ____________ ____ р. 

Партнер

 ____________/_______________/

                                  «     »  ____________ ____ р.  



Додаток № 2

до Договору ________ від «____» ___________________ р.

Заповнюється співробітником ТОВ «БЕГЕТ»

м. Київ                            «____» _________________ р

                                                                                                                                Заповнюється співробітником ТОВ «БЕГЕТ»

Правила надання послуг

Послуги вважаються не наданими та нарахування Партнера анулюється у випадках, коли:

1. Партнер надає Послуги шляхом примусової переадресації користувачів на сайт Товариства.

2. Партнер виробляє рекламну розсилку (спам) із зазначенням рекламної інформації Товариства або сайту 
Товариства.

3. Партнер поширює рекламну інформацію Товариства на сайтах, які порушують чинне законодавство 
України

Всі випадки порушення даних правил ретельно аналізуються і якщо порушення підтверджується, то 
Партнеру виноситься попередження. Якщо випадок порушення правил повторюється Товариство розриває 
Договір в односторонньому порядку, а всі не виплачені нарахування анулюються

Товариство

Директор ТОВ “БЕГЕТ”

МП _________________/ Манікін О.Ю./

  «     »  ____________ ____ р. 

Партнер

 ____________/_______________/

                                  «     »  ____________ ____ р.  


