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Договір публічної оферти 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТРТ» 

Загальні положення. 

Цей договір є публічною пропозицією (офертою) Радіостанції «Твоє Радіо», 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТРТ» (далі - 

Радіостанція) необмеженому колу фізичних осіб на надання послуг з розміщення 

рекламних матеріалів замовника в ефірі радіостанції «Твоє Радіо 101,4ФМ» 

дистанційним способом через сайт млууу.уоегадіо сот, електронну пошту 

буоегадіо (детаїї. сот , атакож за номером телефону 067 704 10 14. 

Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Радіостанції 

(акцептом) укласти електронний договір надання послуг, вважається факт повної 

оплати Замовником розміщення рекламних матеріалів в ефірі радіостанції на 

умовах цього Договору. 

Радіостанція за завданням Замовника може брати на себе підготовку Рекламних 

матеріалів. 

Умови розміщення Рекламних матеріалів Замовника в ефірі Радіостанції (період 

виходу, графік виходу рекламних матеріалів, вартість і порядок оплати та ін.), а 

також умови підготовки Виконавцем Рекламних матеріалів (в разі необхідності) 

містяться в електронних документах, які надаються замовнику при узгодженні 

умов трансляції. 

Виконавець підтверджує, що має всі повноваження для розміщення Рекламних 

матеріалів в ефірі Радіостанції та розміщення Рекламних матеріалів Замовника 

буде проведено відповідно до вимог чинного законодавства України 

Поняття та визначення 

У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають 

таке значення: 

х «Рекламні матеріали» - інформація про послуги чи товар, які надає чи продає 

замовник у вигляді текстів чи аудіороликів; 

х «Радіостанція» - ефірна радіостанція ФМ діапазону, яка працює згідно виданої 

ліцензії Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення



т «Виконавець» - юридична особа, ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ», яка надає 

послуги з розміщення рекламних матеріалів у ефірі радіостанції «Твоє Радіо» 

т «Замовник» - фізична чи юридична особа, що уклала з Радіостанцією Договір на 

умовах, викладених нижче. 

т «Замовлення» - послуга або перелік послуг, зазначених Замовником при 

розміщенні рекламних матеріалів та проведенні оплати 

3. Права та обов'язки Виконавця 

3.1. Виконавець зобов'язується: 

3.1.1. надавати послуги належним чином у строк, узгоджений з замовником 

3.1.2. надати Замовнику звіт про проведення рекламної кампанії (у вигляді ефірної 

довідки, якщо тільки з Замовником не домовлено про іншу форму звіту). 

3.2. Виконавець має право: 

3.2.1 вимагати від Замовника прийняття послуг, наданих належним чином у строк, 

передбачений цим Договором або іншими документами; 

3.2.2. не розміщувати рекламних матеріалів Замовника в ефірі Радіостанції у 

випадку їх невідповідності пп. 4.1.1. даного Договору. 

4. Права та обов'язки Замовника 

4.1. Замовник зобов'язується: 

4.1.1. своєчасно (але не пізніше, ніж за два дні до виходу в ефір) представити 

Виконавцю підготовлені Рекламні матеріали, які відповідають вимогам Закону 

України ,Про рекламу", в технічному стані, необхідному для їх подальшої 

трансляції в ефірі Радіостанції ; 

4.1.2. у тому випадку, якщо домовленістю передбачено, що підготовка Рекламних 

матеріалів здійснюється Виконавцем, надати Виконавцю інформацію шляхом 

надсилання листа на електронну пошту або в месенджерах соціальних мереж на 

офіційній сторінці Радіостанції, для підготовки Рекламних матеріалів не пізніше, ніж 

за 10 днів до запланованої дати розміщення таких матеріалів в ефірі Радіостанції; 

4.1.3. оплачувати послуги Виконавця, не пізніше, ніж на 2 день від початку 

трансляції рекламних матеріалів в ефірі радіостанції, згідно затвердженого між 

Виконавцем і Замовником графіку виходу . 

4.2. Замовник має право: 

4.2.1. достроково перервати - розпочату  Рекламну кампанію, письмово 

повідомивши Виконавця за 7 днів до дати дострокового припинення Рекламної 

кампанії , за умов передоплати сума, пропорційна вартості ненаданих послуг, 

підлягає поверненню Замовнику;



4.2.2. за згодою Виконавця перенести строки Рекламної кампанії і змінити інші її 

умови, узгоджені попередньо з виконавцем, 

4.2.3. вносити зміни до графіків виходу Рекламних матеріалів не пізніше, ніж за З 

робочих дні до початку Рекламної кампанії, повідомивши про це Виконавця будь- 

яким зручним для цього способом. 

Порядок оплати та Розрахунки 

5.1. Вартість послуг обумовлюється з Замовником на основі затверджених об'ємів 

та графіків трансляції Рекламних матеріалів, які надсилаються Замовнику через 

електронну пошту або поштовими службами. 

5.2. Оплата проводиться у національній гривні. За відсутності оплати замовлення 

(при не надходженні коштів) Радіостанція залишає за собою право анулювати 

замовлення. 

5.3. Оплата послуг Виконавця проводиться Замовником відповідно до виставлених 

Виконавцем рахунків чи електронних інвойсів надісланих на електронну пошту чи у 

месенджери, якими користується Замовник. 

5.4. Замовник може обрати будь-який зручний метод оплати. 

5.4.1. Розрахунковий рахунок. У процесі замовлення буде сформовано 

квитанцію для сплати через касу будь-якого банку України 

5.4.2. Електронний інвойс, який буде надіслано будь-яким зручним для 

замовника способом обміну електронними документами. 

5.4.3. Оплата за реквізитами у терміналах самообслуговування, чи через 

систему онлайн-банкінгу Покупця 

5.4.4. Ргімаї24. Для клієнтів ПриватБанку 

5.4.5. Рогітопе.сот. Для оплати кредитною карткою будь-якого банку світу 

5.5. Після надходження коштів на рахунок Виконавця будь-які вимоги Замовника 

з приводу повернення коштів направляються безпосередньо Виконацю. 

5.6. При узгодженні умов повернення коштів від Виконавця до Замовника, 

повернення коштів за невикористаний і попередньо оплачений Ефірний час 

відбувається пропорційно до не використаного Ефірного часу. 

Відповідальність. 

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

6.2. Замовник несе відповідальність за відповідність Рекламних матеріалів чинному 

законодавству України.



6.3. Якщо Замовник протягом 2-х банківських днів після отримання рахунків 

Виконавця не оплачує їх, то Виконавець, має право призупинити трансляцію до 

моменту оплати замовником встановленого рахунку чи електронного інвойсу. 

6.4. Якщо розміщення Рекламних матеріалів Замовника в Ефірі Радіостанції за цим 

Договором не відбулося або відбулося неякісно з вини Виконавця: перекручення 

(або відсутність) звуку, тексту, неякісна трансляція або перенесення реклами, без 

погодження з Замовником, Замовнику відшкодовуються збитки шляхом надання 

рівноцінного рекламного часу (розміщення реклами) умови виходу якої було 

порушено. 

7. Вирішення спорів та суперечок 

7.1. У випадку виникнення спорів і суперечок у зв'язку з цим Договором, Сторони 

вирішують їх шляхом переговорів. 

7.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди відносно вирішення спору, то такий спір 

передається на розгляд господарського суду в порядку підсудності відповідно до 

чинного законодавства України. 

8. Строк дії договору. 

8.1. Цей Договір вступає в дію з моменту оплати Замовником отриманого рахунку 

чи електронного інвойсу та діє до повного виконання зобов'язань за цим 

Договором. 

9. Порядокзміни і розірвання договору. 

9.1. Радіостанція залишає за собою право періодично та без попереднього 

повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, шляхом розміщення нової 

редакції Договору на Сайті. При цьому нові умови надання Послуги є 

обов'язковими для Замовника з моменту розміщення нової редакції цього 

Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх 

розміщенні. 

10. Інші умови 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне 

виконання) своїх зобов'язань по цьому Договору у випадках, коли мають місце 

форс-мажорні обставини, такі як: пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне 

лихо, війна, військові дії будь-якого роду, терористичні акти, проголошення урядом 

України дефолту, відмова або несправність будь-якого роду у роботі 

використовуваного Виконавцем обладнання, які знаходяться поза контролем 

Виконавця, а також інші обставини, які не могли бути передбачені чи відвернуті 

Сторонами, включаючи прийняття закону та/чи іншого нормативного акту, або акту



11. 

ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади чи місцевого 

самоврядування, який забороняє чи обмежує будь-яку дію, передбачену 

Договором. 

10.2. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання 

зобов'язань по Договору на період, що дорівнює строку дії форс-мажорних 

обставин. 

10.3. Сторони зобов'язані негайно повідомляти одна одну в будь-якій зручній для 

них формі про всі зміни організаційно-правової форми, адреси, банківських та 

інших реквізитів. 

10.4. У разі невідповідності будь-якої частини Публічного договору законодавству 

України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, він буде 

діяти лише в тій частині, яка не суперечить законодавству України. 

10.5. Будь-які звернення Замовника будуть розглянуті Виконавцем у тій формі в 

якій такі звернення надійдуть Виконавцю. 

Контактна інформація Радіостанції «Твоє Радіо»: 

місцезнаходження: м. Дрогобич, 82100, вул. Січових Стрільців, 17; 

тел/мірег/мУПаєббАрр/еіевгат - 067 704 10 14; 

ел.пошта: іусегадіо Февтаїї.сот


