ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про виготовлення рекламної продукції
Фізична особа-підприємець Швець Сергій Петрович в особі Швець С. П., яка діє на підставі
Виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 22.09.2017 р., з однієї сторони, і
будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку,
далі разом - Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі - Договір),
адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця,
укласти з будь-яким Замовником Договір про виготовлення рекламної продукції на замовлення.
При замовленні та оплаті Продукції Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про
нижченаведене:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на
укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є
рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному
обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Продукції
Виконавця на веб-сайті malevich.biz;
– оплата Продукції Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та/або на
відповідних сторінках Веб-сайту malevich.biz
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника
про прийняття умов цього Договору або прийняття Технічного завдання і оплату Продукції на
адресу
електронної
пошти,
зазначену
на
malevich.biz;
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень цього Договору, цін на Продукцію та всіх додатків, які є невід’ємними
частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а
також не вправі користуватися Продукцією за цим Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.Виконавець зобов'язується виготовити і передати у власність Замовника рекламну продукцію
(далі - «Продукція») на підставі специфікацій (Технічного завдання), які Замовник направляє
Виконавцю відповідно до умов цього Договору.
2.2.Замовник зобов'язується прийняти та оплатити замовлену Продукцію відповідно до умов цього
Договору.
3. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1. Виготовлення та поставка Продукції здійснюється окремими партіями на підставі
специфікацій (Технічного завдання), що узгоджуються Сторонами окремо по кожній партії
Продукції.
3.2.У специфікаціях Сторони узгоджують асортимент, кількість і вартість Продукції, одиницю
виміру, загальну вартість продукції, ціну за одиницю, а також умови і строки її поставки.
3.3. Для прийняття Замовлення в роботу Замовник повинен надати Виконавцю та узгодити з ним
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письмово зовнішній вигляд (дизайн) майбутньої Продукції у вигляді Оригінал – макету
(Кольоропроби), що підтверджує її лінійні розміри, текстовий зміст і малюнок відповідно до
технічних вимог Виконавця.
3.4. При виготовленні Продукції з новим дизайном, Виконавець може надати послуги з
попередньої підготовки Замовлення до роботи за рахунок Замовника.
3.5. Строк виготовлення Продукції узгоджується і фіксується Сторонами у специфікаціях
індивідуально по кожному замовленню, в залежності від його складності та обсягу, але не раніше
затвердження сторонами оригінал-макету.
3.6. Замовник гарантує, що передані ним Виконавцю: оригінал-макет та/або вихідні матеріали,
вільні від будь-яких претензій третіх осіб на предмет порушення авторських прав, а також прав на
знаки для товарів і послуг та промислових зразків.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ
4.1.Виготовлена Продукція передається Виконавцем Замовнику в строки, узгоджені в
специфікації. Виконавець має право достроково поставити Замовнику готову продукцію.
4.2. Кількість Продукції, що поставляється може бути менше або більше кількості, узгодженої у
відповідному замовленні, проте не більше ніж на 15% (п'ятнадцять
відсотків).
4.3. Упаковка, в якій здійснюється поставка Продукції, повинна відповідати встановленим
стандартам і технічним умовам, а також забезпечувати цілісність та збереження Продукції під час
транспортування.
4.4. Замовник зобов'язаний видати особі, уповноваженій прийняти Продукцію, довіреність на
отримання товарно-матеріальних цінностей і завірити факт отримання Продукції підписом і
печаткою на відповідній видатковій накладній. Виконавець має право утримувати Продукцію до
належного оформлення Замовником факту поставки.
4.5. Датою поставки Продукції є дата підписання Замовником відповідної видаткової накладної.
4.6. Перехід від Виконавця до Замовника права власності на Продукцію і ризиків випадкового
пошкодження або знищення Продукції, а також виконання Виконавцем зобов'язань з виготовлення
та поставки Продукції відбувається в момент прийому Замовником Продукції, що підтверджується
видатковою накладною, завіреною підписом та печаткою Замовника.
4.8. Під час передачі Продукції Виконавець зобов'язаний передати Замовнику наступні документи:
-видаткову накладну на Продукцію;
- товарно-транспортну накладну;
4.9. Поставка Продукції здійснюється з склада Виконавця, якщо інше не передбачено
специфікацією.
5. ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
5.1. Виконавець виробляє Продукцію відповідно до затвердженого Сторонами оригінал-макету
та/або зразка готової Продукції.
5.2. Продукція, що поставляється за цим Договором, відповідає за якістю технічним умовам
Виконавця, затвердженому Сторонами оригінал-макету. Кількість Продукції повинна відповідати
5.3. Приймання Продукції проводиться в два етапи: за кількістю товарних місць і вагою брутто за
даними товарно-транспортної накладної - при її передачі Замовнику в місці поставки; за кількістю
одиниць Продукції, вагою нетто – 10 (десяти) календарних днів і за якістю - протягом 14
(чотирнадцяти) календарних днів з дати Поставки.
5.4. При виявленні невідповідності поставленої Продукції умовам цього Договору за кількістю або
якістю, Замовник зобов'язаний негайно, але не пізніше 3-х календарних днів з дати виявлення
недоліків, повідомити про це Виконавця в письмовій формі. Претензії, пов'язані з явними
недоліками за якістю Продукції, які можуть бути виявлені при візуальному огляді (зовнішні
пошкодження Продукції або упаковки, пересортиця) приймаються тільки в момент передачі
Продукції.
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5.5. На підставі письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки, представники
Виконавця та Замовника здійснюють спільний огляд забракованої Продукції. За результатами
проведеного огляду складається акт про виявлені недоліки. У разі необхідності проведення
експертизи або отримання висновку фахівців з якості продукції або відповідності її умовами
договору, то такі дії проводяться стороною - ініціатором і підлягають оплаті (відшкодуванню)
винною стороною.
5.6. При поставці Продукції неналежної якості , якщо кількість продукції неналежної якості вище
ніж 1,5% або кількості, Виконавець зобов'язується усунути встановлені недоліки шляхом заміни
неякісної Продукції на якісну, або шляхом додаткової поставки потрібної кількості Продукції - за
свій рахунок, з оплатою транспортування до місцезнаходження Замовника, протягом 14
(чотирнадцяти) днів з дати отримання відповідної претензії Виконавцем.
5.7. У разі недотримання Замовником термінів або порядку приймання та перевірки поставленої
Продукції, встановлених пунктами 5.3.-5.6. цього Договору, Замовник втрачає право на розгляд
претензій, пов'язаних з неналежними кількістю або якістю поставленої Продукції.
6. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Виконавець виготовляє та поставляє Замовнику Продукцію за договірними цінами.
6.2. Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату Продукції. Оплата Продукції
проводиться в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок Виконавця.
6.3. Замовник, згідно з п.п. 1 п.1 Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117, здійснює попередню
оплату на закупівлю товару в розмірі 100% вартості товару з ПДВ на строк не більше одного
місяця. Попередня оплата здійснюється на підставі рахунку на протязі 7 днів з моменту
підписання договору. Використання попередньої оплати підтверджується наданням Покупцю
накладної.
6.4. Доставка товару здійснюється за допомогою сервісу «Нова пошта» на протязі 10 календарних
днів з моменту оплати товару.
6.5. Якщо Виконавець, який отримав попередню оплату за товар, не передав товар у встановлений
термін, то Замовник має право вимагати передачу товару або повернення суми попередньої оплати
у випадку, якщо інше не передбачене договором.
6.6.Якщо Замовник впродовж 30 календарних днів не забрав виготовлену Продукцію або не надав
матеріал, макет, інформацію, що необхідна для виготовлення Продукції, Виконавець звільняється
від виконання замовлення. Готова та частково готова Продукція і Сировина у цьому випадку
утилізується, оплата анулюється.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Після узгодження Сторонами Оригінал-макету Продукції, відповідальність за помилки в
Оригінал-макеті несе Замовник. Усі наступні зміни в Оригінал-макет вимагають письмового
оформлення, і повинні бути завірені підписами уповноважених представників обох Сторін.
7.2. Зміни, переробки, доробки Продукції після узгодження Оригінал-макету можливі лише після
відшкодування Замовником витрат Виконавця, уже понесених на виробництво Продукції
відповідно до раніше затвердженого Оригінал-макету.
7.3. Замовник гарантує, а Виконавець приймає без перевірки, що для використання Оригіналмакету, який є об'єктом авторського права і прав третіх осіб, або містить зображення третіх осіб,
Замовник
попередньо
отримав
всі
необхідні
погодження
та
дозволи.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст Продукції, за її відповідність законодавству
України, за порушення авторських чи інших прав третіх осіб затвердженим Замовником Оригіналмакетом
Продукції,
виготовленням
Продукції
і
її
подальшим
використанням.
7.5. Замовник несе повну відповідальність за порушення прав власності, авторських прав, а також
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інших прав третіх осіб на наданий Виконавцю для використання Оригінал-макет та/або вихідні
елементи Продукції. Замовник несе повну відповідальність за порушення виготовленням або
використанням Продукції - законодавства України, прав третіх осіб чи моральних засад
суспільства. При накладенні на Виконавця будь-яких санкцій або стягнення шкоди за позовами
третіх осіб у зв'язку з перерахованими вище порушеннями, Замовник зобов'язується повністю
відшкодувати
Виконавцю
всі
пов'язані
з
цим
витрати
і
збитки.
7.6. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Замовник зобов'язується
сплатити Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
сплачується пеня, від простроченої суми, за кожен день прострочення оплати, включаючи день
повного погашення Замовником простроченої заборгованості.
7.7. За порушення термінів оплати , передбачених цим Договором, більш ніж на сім календарних
днів, Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю штраф в розмірі подвійної облікової ставки
НБУ від несплаченої в строк суми.
7.8. За порушення термінів поставки Продукції, Виконавець зобов'язується сплатити Замовнику
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від
суми непоставленої Продукції - за кожен день прострочення поставки Продукції, включаючи день
останнього відвантаження.
7.9. У разі прострочення Замовником оплати Продукції Виконавець має право призупинити
виконання своїх зобов'язань за цим Договором до погашення Замовником заборгованості.
7.10 У разі порушення Покупцем положень п.6.3 даного Договору, щодо зазначення під час оплати
кожної партії Товару в призначенні платежу номеру Договору, а також видаткової накладної або
рахунку-фактури, згідно яких здійснюється оплата, він сплачує Постачальнику штраф у розмірі
1000 гривень за кожне таке порушення.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. При виникненні форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а саме: пожежі,
стихійних лих, війни, військових операцій будь-якого характеру, блокади або інших, не залежних
від Сторін обставин, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до
часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.2. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно, але не пізніше 3
(трьох) днів з моменту настання форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу
сторону про виникнення таких обставин, і повідомити можливу тривалість періоду, протягом
якого будуть діяти ці обставини.
8.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено уповноваженими на це
державними органами. Ненадання відповідного підтверджуючого документа позбавляє
зацікавлену
Сторону
права
посилатися
на
дію
форс-мажорних
обставин.
8.4. З припиненням дії форс-мажорних обставин, Сторона, для якої склалися зазначені обставини,
зобов'язана негайно направити повідомлення про це іншій Стороні. В ньому має бути вказаний
термін, протягом якого передбачається Виконання зобов'язань за цим Договором.
8.5. Якщо дія форс-мажорних обставин триває понад 30 (тридцяти) днів, Сторони мають право
переглянути умови Договору або розірвати його.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
9.1. Вся в сукупності і будь-яка окремо інформація, яка була надіслана однією Стороною іншій
Стороні, або, яка стала відомою однією із Сторін у зв'язку з виконанням цього Договору, є
конфіденційною.
9.2. З метою захисту Сторонами своїх прав та інтересів, конфіденційна інформація не підлягає
передачі і розголошенню третім особам без попереднього підписання письмової угоди про це між
Сторонами, окрім випадків, передбачених чинним законодавством, коли ця інформація повинна
бути надана відповідним органам.
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10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Не обумовлені цим Договором положення регулюються в порядку, передбаченому чинним
законодавством
України.
10.2. Сторони мають намір вирішувати всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в
процесі виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, шляхом переговорів.
10.3. Усі спори й розбіжності, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, підлягають
передачі на розгляд Господарського суду за місцем знаходження відповідача.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно
всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього
Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови
укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим
Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки
третім особам без згоди на це другої Сторони.
11.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у
порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку
до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього
Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається
погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
11.4. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства
України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними
частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього
публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за
даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті
Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила
надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Постачальник: ФОП Швець Сергій Петрович
ЄДРПОУ: 3104512330
Юридична адреса: 20811, Черкаська область,
Кам'янский район, село Ребедайлівка,
провулок Новоселіський, будинок 7
р/р: 26003052338285
Банк: ПАТ "Приватбанк", г.Харків
МФО: 351533
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