
Публічний договір приєднання 

на умовах оферти 

на використання програмного забезпечення 

Цей Договір є публічною пропозицією (офертою)  для невизначеного кола осіб укласти 
публічний Умови цього договору є однакові для усіх без виключення осіб. 

Приєднання до цього договору та беззастережне прийняття його умов вважається акцептом 
пропозиції на його укладання (викладене регламентується ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного 
кодексу України). 

Факт початку та продовження користування програмним забезпеченням (надалі - ПЗ) – є 
достатнім підтвердженням беззастережного прийняття умов цього договору. 

Особи, які не прийняли умов цього договору позбавлені права користуватись Програмним 
забезпеченням та не мають права цього робити. 

Терміни та визначення використані у договорі. 

Програмне забезпечення, або ПЗ – програмний код, що використовується електронно-
обчислювальними машинами створений Постачальником, для надання інформаційно-
комунікаційних послуг Користувачу. 

Постачальник – Фізична особа підприємець Моторний Юрій  Петрович, адреса:  02232, м. 

Киів, пр-т Маяковського, буд. 71, кв. 145 

Послуга – інформування Користувача про здійснення фіскальних операцій відображених у 
особистому електронному кабінеті Користувача, як платника податків України, шляхом 
надсилання Користувачеві у чат телеграм-бота текстової та/чи графічної, або іншої 
інформації, про підтвердження здійснення фіскальних операцій, облікованих апаратними 
засобами фіскальними органами України. 

Тарифний план – обсяг та вартість Послуг, які надаються Користувачу за цим 

договором, розміщена за адресою : ukrkassa.com 

Користувач – особа, що споживає послуги Постачальника за цим Договором. 

Предмет Договору. 

У відповідності до умов цього Договору Постачальник, за плату, зобов’язується надати 
Користувачу ПЗ у межах, спосіб та  порядку обумовленому цим Договором, а Користувач 
прийняти відповідну послугу та оплатити її. 

Зона відповідальності та гарантії Постачальника 

Постачальник не вносить жодних даних у фіскальну документацію, а забезпечує виключно 
синхронізацію даних між телеграм-ботом та особистим електронним кабінетом Користувача. 

Умови використання ПЗ. 



Користувач вправі використовувати ПЗ на власний розсуд та у відповідності до власних цілей 
і потреб, за умови оплати вартості Послуг у відповідності до обраного Тарифного плану 
Постачальника. 

Обмеження відповідальності. 

Постачальник не несе відповідальності за достовірність наданих фіскальними органами 
України, даних у тому числі пов’язаних із коректністю та повнотою внесених органами у 
тому числі Користувачем та будь-якими третіми особами. 

Про захист персональних даних. 

Постачальник та користувач надають одне одному згоду на обробку персональних даних, які 
стали відомі їм у процесі взаємодії та реалізації відповідних прав та виконання обов’язків 
пов’язаних із цим договором, разом із цим будь-яке інше зберігання, обробка, поширення 
персональних даних без наступної попередньої згоди відповідної сторони не допускається.  

Термін дії Договору та умови припинення. 

Договір набирає чинності з моменту акцептування його Користувачем та до повного 
виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. 

Договір може бути припинено за згодою сторін, або у випадку невиконання сторонами взятих 
на себе зобов’язань. 

 Інші положення. 

Користувачу забороняється передавати у користування третім особам ПЗ Постачальника , як 
повністю так і будь-якої його частини. 

Постачальник не несе відповідальності за збої, чи некоректну роботу ПЗ, якщо такі відбулись 
в результаті збоїв у роботі програмного забезпечення, або апаратних засобів органів 
фіскальної служби України, месенджера Телеграм, або Користувача. 

 

Реквізити Постачальника. 
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