ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № ІТ-28
м. Київ

07 серпня 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕС-Україна», надалі – «Сервіс-Провайдер», в особі
Директора Ткачука Віталія Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», надалі – «Студія», в
особі Генерального директора Пахольчука Ярослава Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,
які надалі за текстом цього Договору разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,
уклали цей Договір про подане нижче:
1. Терміни та визначення
1.1. «Телевізійний проект» – телевізійна передача під робочою назвою «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ 4.», телевізійна
трансляція якої здійснюватиметься Студією в ефірі телеканалу «1+1».
1.2. «SMS-сервіс» – спосіб інтерактивної участі Абонентів в Телевізійному проекті, який (спосіб) дозволяє
Абоненту віддати свій голос за учасників передачі «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ 4.» за допомогою послуги
коротких текстових повідомлень мобільного зв’язку.
1.3. «Аудіотекс-сервіс» - спосіб інтерактивної участі Споживачів в Телевізійному проекті, який (спосіб)
дозволяє Споживачу віддати свій голос за учасників передачі «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ 4.», зателефонувавши
на довгі номери.
1.4. «Абонент» та (або) «Споживач» – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, користується послугами
мобільного зв’язку, що надаються операторами мобільного зв’язку України, та бажає скористатися SMSсервісом відповідно до Правил.
1.5. «Споживач послуг Аудіотекс (Споживач)» - фізична особа, яка досягла 18-річного віку та бажає
скористатися Аудіотекс-сервісом відповідно до Правил.
1.6. «Правила» – викладені у Додатку № 1 до цього Договору правила користування SMS-сервісом та
Аудіотекс-сервісом.
1.7. «АС Сервіс-Провайдера» – програмно-апаратний комплекс Сервіс-Провайдера, який технологічно
забезпечує функціонування SMS-сервісу та Аудіотекс-сервісу.
1.8. «Довідковий центр Сервіс-Провайдера» – функціональний підрозділ Сервіс-Провайдера, який
забезпечує інформаційну підтримку Абонентів та Споживачів з усіх питань, що пов’язані з SMS-сервісом
та Аудіотекс-сервісом.
1.9. «Запит» – надсилання Абонентом SMS-повідомлення на Короткий номер.
1.10. «Тарифіковані секунди» - загальний час телефонних розмов по всіх успішних з’єднаннях
Споживачів з Аудіотекс-обладнанням протягом звітного періоду, що підлягає оплаті. Тарифікуються
кожна секунда успішного з’єднання починаючи з 13 секунди розмови 6 секунд.
1.11. «Короткий номер» – короткий номер 7914, призначений для SMS-сервісу.
1.12. «Довгий номер» - довгі номери 09009000ХХ (ХХ=01,02,…,14), призначені для Аудіотекс-сервісу.
1.13. «Транзакція» – разове, успішно завершене одержання АС Сервіс-Провайдера Запиту на Короткий
номер.
1.14. «Звітний період» – календарний місяць, протягом якого Сторони надавали одна одній послуги за цим
Договором.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Сервіс-Провайдер зобов’язується на замовлення Студії надати їй послуги з організації
SMS-сервісу та Аудіотекс-сервісу відповідно до Правил, в період проведення Студією Телевізійного
проекту, а Студія зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.
2.2. За цим Договором Студія зобов’язується на замовлення Сервіс-Провайдера надати йому послуги з
інформування Абонентів про можливість скористатися SMS-сервісом та Аудіотекс-сервісом, шляхом
оприлюднення цієї інформації будь-яким способом не забороненими законом засобами. Зазначене в
даному пункті інформування Студією Абонентів не є рекламою і не містить елементів (частин), які
можуть бути ідентифіковані як реклама послуг Сервіс-Провайдера.
2.3. Період надання послуг за цим Договором: 06 вересня 2020 року- 29 листопада 2020.

2.4. Документами, що підтверджують надання послуг за цим Договором, є підписані Сторонами Акти про
надання послуг.
3. Обов’язки Сервіс-Провайдера
3.1. Сервіс-Провайдер зобов’язується до початку надання послуг за цим Договором забезпечити підключення
Короткого номера та Довгих номерів, створити та ввести в експлуатацію АС Сервіс-Провайдера та
Довідковий центр Сервіс-Провайдера.
3.2. Сервіс-Провайдер зобов’язується забезпечити надійні, та належної пропускної спроможності, канали
зв’язку з операторами мобільного та стаціонарного телефонного зв’язку.
3.3. Сервіс-Провайдер зобов’язується забезпечити функціонування Довідкового центру Сервіс-Провайдера
протягом усього періоду надання послуг за цим Договором, а саме з 06 вересня до 29 листопада 2020
року.
3.4. Сервіс-Провайдер зобов’язується забезпечити коректне, безперебійне та безпомилкове приймання та
обробку (облік) Транзакцій та Тарифікованих хвилин протягом усього періоду надання послуг за цим
Договором, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а також коректну, безперебійну та безпомилкову
тарифікацію Транзакцій в кожному Звітному періоді.
3.5. Сервіс-Провайдер зобов’язується забезпечити на час трансляцій Телевізійного проекту з 06 вересня до
29 листопада 2020 року резервний АС Сервіс-Провайдера, який у реальному часі дублює основний АС
Сервіс-Провайдера, та фізично розташований на іншій технічний базі. Чергування технічного персоналу
Сервіс-Провайдера, належної кваліфікації, для оперативного усунення можливих проблем у
функціонуванні основного та резервного АС Сервіс-Провайдера.
3.6. Сервіс-Провайдер зобов’язується забезпечити Студію доступом до статистики Транзакцій та
Тарифікованих хвилин в реальному часі на статистичному інтерфейсі Сервіс-Провайдера за адресою в
Інтернет: http://sms.nextlevel.com.ua/ Остаточну статистику Транзакцій, Тарифікованих хвилин СервісПровайдер надає Студії не пізніше чотирнадцятого числа місяця, наступного за Звітним періодом.
Сервіс-Провайдер зобов’язується не пізніше дев’ятого числа місяця, наступного за Звітним періодом,
скласти, підписати та направити Студії письмову довідку із зазначенням загальної кількості Транзакцій
та Тарифікованих хвилин за Звітний період, форма якої міститься у Додатку № 2 до цього Договору
(Дані Довідки Сервіс-Провайдера щодо статистики SMS та щодо статистики Аудіотекс-сервісу за Звітний
період складаються на підставі інформації, отриманої Сервіс-Провайдером від операторів мобільного та
фіксованого зв’язку. При цьому, Сервіс-Провайдер посвідчує таку довідку і гарантує Студії відповідність
наданої інформації даним оператора).
3.7. У такій довідці може бути також зазначене коригування загальної кількості Транзакцій та Тарифікованих
хвилин за попередній Звітний період. У випадку якщо Студія буде мати зауваження або заперечення до
інформації, що міститься в довідці, остання зобов'язана письмово повідомити про них Сервіс-Провайдера
у формі письмової претензії протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів. Відсутність зауважень або
заперечень з боку Студії в зазначений строк означає відсутність з боку Студії зауважень до змісту довідки.
3.8. Після завершення надання послуг Сервіс-Провайдер зобов’язується скласти, підписати та направити
Студії для підписання Акт про надання послуг Сервіс-Провайдера.
4. Обов’язки Студії
4.1. Студія зобов’язується протягом всього строку дії цього Договору своїми силами та за свій рахунок
забезпечувати інформування Абонентів про можливість скористатися SMS-сервісом та Аудіотекссервісом шляхом оприлюднення цієї інформації будь-яким способом в прямому ефірі Телевізійного
проекту на телеканалі «1+1», в його анонсах, рекламі в інших засобах масової інформації та будь-якими
іншими не забороненими законом засобами.
4.2. По закінченні кожного Звітного періоду, не пізніше 10 числа місяця, наступного за Звітним періодом,
Студія зобов’язується на підставі даних довідки Сервіс-Провайдера скласти, підписати та направити
Сервіс-Провайдеру для підписання Акт про надання послуг Студії.
5. Вартість послуг Сервіс-Провайдера
5.1. Вартість послуг Сервіс-Провайдера, що надаються Студії згідно з пунктом 2.1 цього Договору, становить

одноразово 4 167,00 (чотири тисячі сто шістдесят сім грн., 00 коп.) грн., крім того ПДВ (20 %) – 833,40
(вісімсот тридцять три грн., 40 коп.) грн., всього – 5 000,40 (п`ять тисяч грн., 40 коп.) грн.
5.2. Вартість послуг Сервіс-Провайдера, зазначена в пункті 5.1 вище, сплачується Студією у вигляді 100 %
передплати на підставі рахунку, що виставляється Сервіс-Провайдером, шляхом безготівкового
перерахування грошових сум на поточний рахунок Сервіс-Провайдера, протягом 10 (десяти) календарних
днів з моменту виставлення рахунку.
6. Вартість послуг Студії
6.1. Вартість послуг Студії з інформування Абонентів про можливість скористатися SMS-сервісом та
Аудіотекс-сервісом, що надаються Сервіс-Провайдеру згідно з пунктом 2.2 цього Договору, становить:
№
1.
2.
№
1.
2.

SMS-сервісом (Оператор)

Вартість послуг Студії за одиницю
Транзакції, грн. в т.ч. ПДВ

ПрАТ «Київстар»

1,32
1,14

ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ VODAFONE), lifecell
(ТОВ «лайфселл»)
Аудіотекс-сервісом на Довгі номери

Вартість послуг Студії за одиницю
Тарифікованої секунди , грн. в т.ч.
ПДВ

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ
VODAFONE)
lifecell (ТОВ «лайфселл»), ПАТ «Укртелеком»

0,18
0,12

6.2. Вартість послуг Студії з інформування Абонентів про можливість скористатися SMS-сервісом за кожен
Звітний період визначається по закінченні відповідного Звітного періоду як сума, одержана шляхом
множення кількості Транзакцій за Звітний період на вартість послуг Студії за кожну транзакцію
зазначену в акті про надання послуг.
6.3. Вартість послуг Студії з інформування Абонентів про можливість скористатися Аудіотекс-сервісом за
кожен Звітний період визначається як сума, одержана шляхом множення кількості Тарифікованих хвилин
за Звітний період на вартість послуг Студії за кожну Тарифіковану хвилину зазначену в акті про надання
послуг.
6.4. Вартість послуг Студії, розрахована як це передбачено в пункті 6.2 вище, сплачується СервісПровайдером на підставі рахунку, що виставляється Студією після підписання Сторонами Акту про
надання послуг Студії, шляхом безготівкового перерахування грошових сум на поточний рахунок Студії,
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виставлення рахунку.
6.5. Вартість послуг Студії, розрахована як це передбачено в пункті 6.3 вище, сплачується СервісПровайдером на підставі рахунку, що виставляється Студією після підписання Сторонами Акту про
надання послуг Студії, шляхом безготівкового перерахування грошових сум на поточний рахунок Студії,
протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту виставлення рахунку.
7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть
відповідальність, що передбачена чинним законодавством України та/або цим Договором.
7.2. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором, Сторона, винна у невиконанні (неналежному
виконанні) своїх зобов’язань за цим Договором, відшкодовує іншій Стороні всі завдані таким
невиконанням (неналежним виконанням) прямі документально підтверджені збитки.
7.3. Студія несе всю відповідальність за відповідність чинному законодавству України інформації про
можливість скористатися SMS-сервісом та Аудіотекс-сервісом, а також за відповідність самого
Телевізійного проекту вимогам чинного законодавства України.
7.4. Всі скарги та/або претензії Абонентів приймають та попередньо розглядаються Довідковим центром
Сервіс-Провайдера. У разі якщо зазначені скарги та/або претензії Абонентів зумовлені недоступністю
SMS-сервісу та/або Аудіотекс-сервісу чи помилками в прийнятті, обробці (обліку) Транзакцій та/або
Тарифікованих хвилин, Сервіс-Провайдер своїми силами та за свій рахунок розглядає такі скарги та/або

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

претензії (без залучення Студії) і самостійно несе відповідальність за такими скаргами та/або претензіями.
У разі якщо зазначені скарги та/або претензії Абонентів пов’язані з тлумаченням Правил чи з
використанням SMS-сервісу та/або Аудіотекс-сервісу в Телевізійному проекті, Студія своїми силами та
за свій рахунок розглядає такі скарги та/або претензії (без залучення Сервіс-Провайдера) і самостійно несе
відповідальність за такими скаргами та/або претензіями.
У випадку виявлення невідповідності статистичних даних Довідки Сервіс-Провайдера даним довідок
операторів мобільного зв’язку, Сервіс - Провайдер сплачує Студії штраф у розмірі подвійної вартості
послуг Студії за кожну невідповідну Транзакцію та/чи Тарифіковану хвилину. При формуванні суми
штрафу не вважається невідповідністю статистичних даних Довідки Сервіс-провайдера даним довідок
операторів розбіжність до 5%. У разі виникнення розбіжностей в межах зазначеної похибки Сервіспровайдер за відповідним письмовим зверненням Студії ініціює здійснення звірки даних біллінгових
систем Сервіс-провайдера та відповідного оператора, про результати такої звірки Сервіс-провайдер
письмово повідомляє Студію, з наданням копій всіх документів, щодо такої звірки.
У разі порушення передбачених цим Договором строків здійснення платежів, винна Сторона сплачує
іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період,
за який сплачується пеня, від простроченої суми за кожен день прострочення.
При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню
зобов'язань будь-якій із Сторін за даним Договором, а саме: пожежі; стихійних лих; війни; актів органів
державної влади, аварій або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах Сторін, терміни
виконання Сторонами їх зобов'язань за цим Договором відсовуються пропорційно часу, протягом якого
діють такі обставини. Настання таких обставин має бути підтверджене довідкою, виданою ТорговоПромисловою палатою України. Сторона, для якої із-за обставин непереборної сили створилася
неможливість виконання своїх зобов'язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 (трьох) годин з
моменту настання таких обставин у письмовій формі сповістити іншу Сторону про їх настання. В разі
припинення дії таких обставин, Сторона, для якої дія таких обставин припинилася, зобов'язана негайно
повідомити про це протилежну Сторону.
Якщо обставини непереборної сили продовжуватимуться більш ніж 5 (п’ять) календарних днів, то кожна
із Сторін має право розірвати цей Договір, і в цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати від
іншої Сторони відшкодування збитків, заподіяних розірванням цього Договору. В даному випадку між
Сторонами в строк не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів після розірвання цього Договору
проводяться остаточні взаєморозрахунки.
Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону
права посилатися на будь-яку з вищезгаданих обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності
за невиконання зобов'язань за даним Договором.
8.

Термін дії Договору

8.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання та діє до «20» січня 2021 року, але в будь-якому
разі до моменту належного і повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
8.2. Цей Договір може бути достроково припинений в будь-який час за згодою Сторін.
8.3. Дострокове припинення дії цього Договору з ініціативи Сервіс-Провайдера не допускається.
8.4. Цей Договір може бути достроково припинено з ініціативи Студії шляхом односторонньої відмови з
письмовим попередженням про це Сервіс-Провайдера не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати
припинення дії Договору.
9. Інші умови
9.1. Сторони домовились, що на виконання вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю» щодо порядку укладення значних правочинів, Сторони зобов’язуються до
моменту укладення цього Договору надати одна одній на вибір один з наступних документів:
9.1.1. Копію балансу (форма 1) станом на кінець попереднього кварталу, завірену підписом керівника такої
Сторони та скріплену печаткою.
9.1.2. Оригінал довідки з зазначенням розміру чистих активів станом на кінець попереднього кварталу –
розділ перший пасиву балансу (рядок 1495) за підписом керівника такої Сторони, скріпленої печаткою.

9.1.3. Копію протоколу Загальних зборів учасників, яким керівнику Сторони надано дозвіл на укладення
цього Договору, завірену підписом керівника такої Сторони та скріплену печаткою.
При цьому, якщо загальна сума цього Договору перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів
Сторони (розділ перший пасиву балансу (рядок 1495)) або у разі відсутності можливості та/або
бажання надати однією Стороною іншій Стороні один із документів, визначених пунктами 9.1.1-9.1.2
вище, така Сторона зобов’язується невідкладно, але в будь-якому разі не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з
моменту укладення цього Договору в обов’язковому порядку надати іншій Стороні копію протоколу
Загальних зборів учасників, яким керівнику такої Сторони надано дозвіл на укладення цього Договору або
схвалено такий Договір.
9.2. У разі порушення будь-якою Стороною зобов’язань, передбачених пунктом 9.1 Договору, що призведе
до визнання цього Договору недійсним, застосовуються положення визначені §2 Глави 16 Розділу
ІV Цивільного кодексу України.
10. Заключні положення
10.1.
Всі спори та розбіжності Сторін за цим Договором розв’язуються шляхом переговорів. У разі якщо
Сторони не дійшли згоди протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня перших переговорів, спір
підлягає розв’язанню Господарським судом м. Києва.
10.2. Сторони цього Договору є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах за
основною ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
10.3. Після набрання цим Договором чинності всі попередні йому переговори та переписка Сторін з питань,
врегульованих цим Договором, втрачають юридичну силу.
10.4. Усі зміни й доповнення до цього Договору мають юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору,
якщо вони зроблені в письмової формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.6. Цей Договір складено та підписано українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
11. Реквізити і підписи Сторін
Сервіс-Провайдер
ТОВ «ВЕС-Україна»
Юридична адреса:
03127, м.Київ, Проспект Голосіївський, 132,
Офіс 17
Код 38747540
IBAN: UA533206490000026005052691885
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649
ІПН 387475426512
Витяг платника ПДВ 1626594507031

Студія
ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23
ЄДРПОУ 23729809
р/р 26005010035836
в ПАТ АБ «Південний» м. Одеса,
МФО 328209
ІПН 237298026657
Тел. (044) 490-01-01
Є платником податку на додану вартість та податку
на прибуток на загальних підставах

Платник податку на загальних підставах з
01.01.2016 р.
Директор

Генеральный директор

_______________________ /В.В. Ткачук/

__________________________/Я.В. Пахольчук/

Додаток № 1 від «07» серпня 2020 р.
до Договору про надання послуг №ІТ-28
від «07» липня 2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕС-Україна», надалі – «Сервіс-Провайдер», в особі
Директора Ткачука В.В., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», надалі – «Студія», в
особі Генерального директора Пахольчука Я.В., який діє на підставі Статуту, з іншого боку,
які надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Додаток
№ 1 (надалі – Додаток) до Договору про надання послуг №ІТ-28 від «07» серпня 2020 р. (надалі – Договір) про
подане нижче:
I. Відповідно до умов Договору встановлюються наступні Правила використання SMS-сервісу
(SMS-голосування) та Аудіотекс-сервісу (IVR-голосування) в телевізійній передачі під
робочою назвою «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ 4.», телевізійна трансляція якої здійснюватиметься в
ефірі телеканалу «1+1»:

1. ТРИВАЛІСТЬ ДОСТУПНОСТІ СЕРВІСУ:
1.1. Участь в SMS-голосуванні та IVR-голосуванні доступна для Абонентів з 06 вересня до 29 листопада
2020 року.

2. УМОВИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ:
2.1. Брати участь в SMS-голосуванні можуть телеглядачі, які є абонентами операторів стільникового
зв’язку України: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ VODAFONE), та lifecell (ТОВ «лайфселл»)
Брати участь в IVR-голосуванні можуть телеглядачі, які є абонентами фіксованого телефонного зв’язку.
2.2. Брати участь в SMS-, IVR-голосуванні можуть телеглядачі, яким на день SMS-, IVR-голосування

виповнилось 18 років. Враховуючи інтерактивний характер SMS-, IVR-голосування, організатор
попереджає про зазначені вікові обмеження, але не несе та не може нести відповідальність за порушення
телеглядачами правил про вікові обмеження.
2.3. Один абонент може здійснити не більше 50 SMS та 50 IVR-голосів за одного учасника
2.4. Надсилання SMS-повідомлення на Короткий номер є платним. Вартість надсилання SMSповідомлення на Короткий номер 7914 становить 4,04 грн. Тариф у гривнях с урахуванням ПДВ і ПФ.
Вартість надсилання SMS-повідомлення на Короткий номер автоматично знімається з особистого рахунку
абонента.
Телефонний дзвінок на Довгий номер № 09009000ХХ є платним, якщо абонент залишатиметься на лінії
після звукового сигналу. Вартість одного телефонного дзвінка на Довгий номер становить 3,50 гривні (з
ПДВ, без ПФ). Додатково утримується плата за з’єднання згідно тарифів мобільного оператора.
2.5. Довідки щодо умов SMS-, IVR-голосування надаються за телефоном 0800300206 (безкоштовно).
2.6. Послуга надається ТОВ «ВЕС Україна».
2.7. Претензії щодо якості та порядку надання послуг направляються на розгляд ТОВ «ВЕС Україна».
Телеканал «1+1» не розглядає претензії, пов’язані з якістю та порядком надання послуг доступу до
інтерактивної системи SMS-, IVR-голосування.

3. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ:
3.1. Правила SMS-голосування.
3.1.1. Для того, щоб взяти участь в SMS-голосуванні телеглядачеві необхідно з телефону, який
підключений до мережі операторів стільникового зв’язку України: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»
(ТМ VODAFONE), та lifecell (ТОВ «лайфселл»), надіслати SMS-повідомлення на Короткий номер 7914 з
номером пари учасників (тобто з одним із чисел 01, 02, 03, … 14).
3.1.2. За успішне надсилання SMS-повідомлення на Короткий номер 7914 Абонент сплачує вартість
послуг, вказану у пункті 2.4 цих Правил.
3.1.3. Абоненту, який у період проведення SMS-голосування відправив SMS-повідомлення з одним із
чисел 01, 02, 03, …14 на короткий номер 7914 у відповідь отримає одне з наступних SMS-повідомлень:
Tancy z zirkamy na 1+1!Vash golos pryjnyato! Dyakuemo! Bіlshe golosіv - bіlshe shansіv zahystyty
ulyublenu paru uchasnykiv! Info: 0445380308
- якщо повідомлення надійшло після зупинки Голосування:
Tancy z zirkamy na 1+1! Golosuvannya zupyneno! Slіdkuyte za efіrom! Info: 0445380308
- якщо повідомлення надійшло за пару учасників № ХХ, яка не приймає участі в голосуванні, на
даному етапі:
Tancy z zirkamy 1+1! Na zhal golosuvannia za tsu paru uchasnykiv zaraz ne mozhlyve. Slіdkuyte za
efіrom! Info: 0445380308
- якщо від абонента надійшло більше смс-голосів, ніж вказано в п.2.3 цього Додатку:
Tancy z zirkamy na 1+1! Perevyshcheno limit golosuvannia za odnu paru uchasnykiv! Info: 0445380308
3.2. Правила IVR-голосування.
3.2.1. Для того щоб прийняти участь у IVR-голосуванні, особі, яка виявила таке бажання, необхідно у
період проведення IVR-голосування зателефонувати за номером №09009000ХХ, який відповідає учаснику
проекту «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ 4.».

3.2.2. Абонент, який у період проведення IVR-голосування зателефонував на довгий номер, закріплений
за одним із учасників, почує у відповідь голосове повідомлення наступного змісту:
- якщо дзвінок здійснено під час активного IVR-голосування:
Шоу «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ» вітає Вас! Вартість дзвінка 3 грн.50 коп. з ПДВ. Послуга тільки для
повнолітніх. Якщо ви покладете слухавку негайно, Вам не буде виставлено рахунок, але Ваш
голос не буде враховано. Залишайтесь на лінії, до автоматичного розірвання зв’язку. Дякуємо.
Ваш голос враховано. Автоматичне розірвання зв’язку.
- якщо дзвінок здійснено після зупинення IVR-голосування:
Шоу «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ» вітає Вас! Зараз голосування за учасників шоу неможливе. Слідкуйте
за ефіром на каналі «1+1»! Автоматичне розірвання зв’язку.
- якщо повідомлення надійшло за учасника № Х, який не приймає участі в голосуванні, на даному
етапі:
Шоу «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ» вітає Вас! На жаль, голосування за цю пару учасників зараз
неможливе. Слідкуйте за ефіром на каналі «1+1»! Автоматичне розірвання зв’язку.
- якщо від абонента надійшло більше 50 голосів, за одного учасника:
Шоу «ТАНЦІ з ЗІРКАМИ» вітає Вас! На жаль, Ви перевищили ліміт голосування за одну пару
учасників! Автоматичне розірвання зв’язку.
II. Цей Додаток набуває чинності від дати його підписання та є невід’ємною частиною Договору.
III. Цей Додаток складено та підписано українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
Сервіс-Провайдер
ТОВ «ВЕС-Україна»
Юридична адреса:
03127, м.Київ, Проспект Голосіївський, 132,
Офіс 17
Код 38747540
IBAN: UA533206490000026005052691885
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649
ІПН 387475426512
Витяг платника ПДВ 1626594507031

Студія
ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23
ЄДРПОУ 23729809
р/р 26005010035836
в ПАТ АБ «Південний» м. Одеса,
МФО 328209
ІПН 237298026657
Тел. (044) 490-01-01
Є платником податку на додану вартість та податку
на прибуток на загальних підставах

Платник податку на загальних підставах з
01.01.2016 р.
Директор

Генеральный директор

_______________________ /В.В. Ткачук/

__________________________/Я.В. Пахольчук/

Додаток № 2 від «07» липня 2020 р.
до Договору про надання послуг №ІТ-28
від «07» липня 2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕС-Україна», надалі – «Сервіс-Провайдер», в особі
Директора Ткачука В.В., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», надалі – «Студія», в
особі Фінансового директора Пахольчука Я. В., який діє на підставі Статуту, з іншого боку,
які надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей
Додаток № 2 (надалі – Додаток) до Договору про надання послуг № ІТ-28 від «07» липня 2020 р. (надалі –
Договір) про подане нижче:
1. Цей Додаток визначає форму довідки про загальну кількість Транзакцій за Звітний період.
===============================================================================
ДОВІДКА №___ від «___»__________ 2020 р.
до Договору про надання послуг № _________
від «__» __________ 2020 р.
Звітний період з «___»______2020 р. по «___»_______ 2020 р.
№

Оператор

Короткий номер

Кількість
Транзакцій, шт.

Довгий номер

Кількість
Тарифікованих
секунд, шт.

1.
2.
3.
№

1.
Сервіс-Провайдер
ТОВ «ВЕС-Україна»
Код ЄДРПОУ (податковий номер) 38747540

Студія
ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»
код ЄДРПОУ (податковий номер) 23729809

Директор

Генеральний директор

_______________________/В.В. Ткачук /

_____________________________/Я.В. Пахольчук/

2. Цей Додаток набуває чинності від дати його підписання та є невід’ємною частиною Договору.
3. Цей Додаток складено та підписано українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.

ТОВ «ВЕС-Україна»
Код ЄДРПОУ (податковий номер) 38747540

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»
код ЄДРПОУ (податковий номер) 23729809

Директор

Генеральний директор

_______________________/В.В. Ткачук /

_____________________________/Я.В. Пахольчук/

