
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  

про надання послуг 

(з розміщення інформації в онлайн каталозі «Промислове садівництво та ягідництво») 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія 

«Бізнесгрупінвест», в особі Крошки Дмитра Григоровича, який діє на підставі Статуту, 

далі - «Виконавець», пропонує юридичним та фізичним особам (надалі - «Замовник») 

отримати послуги, передбачені цим Договором. 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу 

України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов 

якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує 

цей Договір про таке: 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Публічний договір - цей правочин про надання та отримання послуг, який 

встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної 

оферти з моменту її акцептування Замовником (далі - «Договір»). 

Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій юридичній або 

фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним 

договір, що міститься в публічній оферті. 

Акцепт - надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його 

пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом 

оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених 

Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. 

Замовник — юридична або фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір. 

Онлайн Каталог «Промислове садівництво та ягідництво» 

(http://catalog.ukrsadprom.org/) — інформаційний електронний ресурс, в якому 

розміщується інформація про товари/послуги, що виробляються/надаються 

підприємствами галузі садівництва та ягідництва, а також суміжними з ними, що 

належить Виконавцю. 

Послуга — діяльність Виконавця, щодо розміщення (публікації) інформації 

Замовника про товари/послуги, що ним виробляються/надаються в онлайн каталозі 

«Промислове садівництво та ягідництво». 

Послуга є платною та надається відповідно до умов Договору. 

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: 

http://catalog.ukrsadprom.org/. Сайт адаптований до мобільних пристроїв. 

 

1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ 

1.1 Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є 

оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього 

Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття 

ним публічної оферти. 

1.2 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту 

отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником 

замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про 

згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. 
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1.3 Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на 

встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-

приєднання та/або оплати замовлених Послуг. 

1.4 Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним 

прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною 

складовою частиною Договору. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а 

також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і 

виконання цього Договору відповідно до його умов. 

2.2 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін 

2.3 Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей 

Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та 

згоду з усіма умовами цього Договору. 

2.4 Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на 

приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних 

умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має 

юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному 

сторонами. 

3. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ 

3.1 Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику 

замовленої Послуги. 

3.2 Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору. 

3.3 Оформлення (підписання) Замовником письмової заяви-приєднання до даного 

Договору та/або внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за 

надання Послуги у розмірі, встановленому Договором, та сплати Замовником інших 

обов’язкових платежів, свідчить про узгодження сторонами умов та строку  надання таких 

Послуг. 

3.4 Надання Замовником Виконавцю документів та інформації, необхідних для 

отримання відповідної Послуги. 

3.5 Оформлення (підписання) Замовником інших документів, необхідних для 

отримання Послуги. 

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

4.1 Виконавець зобов'язується, за вказаним у заяві-приєднанні завданням Замовника, 

надати Послугу, щодо розміщення (публікації) інформації Замовника про товари/послуги, 

що ним виробляються/надаються в онлайн каталозі «Промислове садівництво та 

ягідництво», а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначену Послугу, в 

розмірі, визначеному Договором. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

5.1 Виконавець зобов’язаний: 

 Забезпечити надання Послуг, відповідно до предмету Договору та заяви-

приєднання до нього. 

 Повідомляти Замовникові, за його вимогою, усі відомості про хід виконання цього 

Договору. 

 Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором, 

заявою-приєднанням. 

5.2 Виконавець має право: 



 На оплату Послуг, що надаються за Договором. 

 Вносити зміни до цього Договору, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін 

до нього на Сайті http://catalog.ukrsadprom.org/ і розміщення на цьому Сайті 

відповідного повідомлення про запровадження цих змін. 

 Залучати третіх осіб до виконання дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг, 

без погодження таких дій Виконавця із Замовником. 

 Відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за 

невиконання/неналежне виконання Договору у разі виявлення розбіжностей 

(невідповідностей, неправдивих даних) у відомостях та/або документах, наданих 

Замовником. При цьому кошти, сплачені Замовником в якості плати за замовлені ним 

Послуги, не повертаються. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

6.1 Замовник зобов’язаний: 

 Одночасно з оформленням (підписанням) заяви-приєднання, надати Виконавцю 

повну і достовірну інформацію, що необхідна для виконання зобов’язань за цим 

Договором. 

 Внести плату за Послуги Виконавця на умовах 100% передоплати в розмірах, 

визначених в Договорі. 

 Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги та підписати в двох 

екземплярах акт приймання-передачі наданих Виконавцем послуг протягом 3 банківських 

дні з моменту отримання акту приймання-передачі. 

6.2 Замовник має право: 

 Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором, 

заявою-приєднанням. 

7. УМОВИ ТА ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Вартість розміщення інформації про товари/послуги, що виробляються/надаються 

Замовником в обраному розділі Каталогу «Промислове садівництво та ягідництво»: 

Вартість, грн. без ПДВ Кількість товарів Термін публікації 

7500 До 10 шт. 12 міс. 

5000 До 10 шт. 6 міс. 

Вартість розміщення кожного наступного товару/послуги Замовника: 

- 600 грн. без ПДВ на 12 міс. 

- 400 грн. без ПДВ на 6 міс. 

Додаткові пропозиції: 

Вартість, грн. без ПДВ Кількість товарів Термін публікації 

8000 20 шт. 6 міс. 

12000 30 шт. 6 міс. 

16000 40 шт. 6 міс. 

20000 50 шт. 6 міс. 

24000 60 шт. 6 міс. 

28000 70 шт. 6 міс. 

32000 80 шт. 6 міс. 

36000 90 шт. 6 міс. 

40000 100 шт. 6 міс. 

 

Вартість, грн. без ПДВ Кількість товарів Термін публікації 

13000 20 шт. 12 міс. 

18000 30 шт. 12 міс. 

24000 40 шт. 12 міс. 
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30000 50 шт. 12 міс. 

36000 60 шт. 12 міс. 

42000 70 шт. 12 міс. 

48000 80 шт. 12 міс. 

54000 90 шт. 12 міс. 

60000 100 шт. 12 міс. 

Розміщення банеру компанії на сторінці обраного розділу: 

Вартість, грн. без ПДВ Термін публікації 

6000 6 міс. 

10000 12 міс. 

Розміщення банеру компанії на головній сторінці: 

Вартість, грн. без ПДВ Термін публікації 

12000 6 міс. 

22000 12 міс. 

 

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

8.1 Надання замовлених Замовником Послуг здійснюється за попередньою оплатою. 

8.2 Замовник, одночасно з оформленням (підписанням) заяви-приєднання, сплачує 

100% вартості Послуг, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових 

коштів у національній валюті України. 

8.3 Моментом оплати вважається час надходження коштів на рахунок Виконавця. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у 

наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку 

Виконавця. 

9.2 Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих 

Замовником під час замовлення Послуг. 

9.3 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або 

неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії 

форс-мажорних обставин, як то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, громадські 

заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, а також внаслідок рішень чи 

приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок 

яких на сторони покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові 

обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а 

також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін, в т.ч. неналежне виконання чи 

затримка виконання обов’язків підприємств незалежно від форми власності, з діяльністю 

яких пов'язане виконання своїх зобов'язань та надання послуг з боку Виконавця. 

9.4 За кожен день прострочки внесення плати згідно умов, визначених цим Договором, 

Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 

несвоєчасно сплаченої грошової суми за кожен день прострочки. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ 

10.1 Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі 

Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. 

10.2 Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його 

розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця. 

10.3 Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України 

визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з 

обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі 

змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з 



порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він 

дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи 

особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у 

вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі 

змінами, внесеними до Договору. 

10.4 При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про 

такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в 

силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок 

повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний 

повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та 

підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є 

дійсною. 

10.5 Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому 

порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення на своєму Сайті не пізніше 

ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1 Замовник в повному обсязі несе відповідальність за дотримання всіх вимог 

законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про використання об’єктів 

інтелектуальної власності, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, 

відносно змісту і форми матеріалів, що надаються Замовником для розміщення на Сайті, а 

також за достовірність відомостей, зазначених Замовником при поданні заяви-приєднання. 

10.2 Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та 

безумовним прийняттям положень Договору, затверджених Виконавцем, та інших умов 

надання Послуг, оприлюднених на Сайті. 

10.3 Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу 

України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного 

договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами 

Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє 

значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі. 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

ВИКОНАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КОНСАЛТИНГОВА 

 КОМПАНІЯ «БІЗНЕСГРУПІНВЕСТ» 

Юридична адреса:  

21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-а 
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