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Порядок
надання тестового доступу до закритої частини
Торгового порталу Fabrikant.ua
I. Загальні положення
1. Порядок надання тестового доступу до закритої частини Торгового порталу
Fabrikant.ua (далі – Порядок) розроблений відповідно до положень діючого
законодавства України, локальних актів ТОВ «Фабрікант.юа» та абзацу четвертого п.п.
4.2.5. Регламенту роботи Торгового порталу Fabrikant.ua (далі – Регламент Порталу).
2. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються в такому значені:
абонент – учасник Порталу, який приєднався до договору про надання послуг з
доступу до закритої частини Порталу, здійснив оплату послуг Оператора та отримав
право доступу до закритої частини Порталу або учасник Порталу, який отримав
тестовий доступ;
виробник товарів - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про
себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення,
розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи у супровідних документах, що
передаються споживачеві разом із товаром, своє найменування (ім'я), торговельну
марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання;
закрита частина Порталу – частина Порталу, доступна лише абонентам, після
здійснення ними аутентифікації на Порталі, яка дозволяє таким абонентам здійснювати
повний спектр функцій, визначений відповідним тарифним планом;
тестовий доступ до закритої частини Порталу (далі – тестовий доступ) –
безоплатне надання Оператором учаснику Порталу доступу до закритої частини
Порталу, в разі виконання таким учасником дій та відповідності вимогам, визначеним
цим Порядком;
товар - будь-який товар вітчизняного виробництва, призначений для споживання
та (або) виробництва інших товарів (продукції).
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Інші терміни, зазначені в цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених
Регламентом Порталу.
3. Цей

Порядок

є

обов’язковим

для

виконання

всіма

відповідальними

працівниками Оператора та учасниками Порталу, які бажають отримати тестовий
доступ до закритої частини Порталу.
4. Оператор може надавати учаснику Порталу тестовий доступ до закритої
частини Порталу, зокрема:
4.1. в разі його першої реєстрації на Порталі. За рішенням Оператора учасник
Порталу отримує право використання тестового доступу до закритої частини Порталу:
4.1.1.

у вигляді стартового доступу та в межах організації або участі в одній

електронній торговій процедурі, без урахування граничного строку використання
такого права;
4.1.2.

протягом трьох календарних місяців, з моменту прийняття Оператором

відповідного рішення, якщо такий учасник Порталу здійснює виробництво товарів;
4.2. в інших випадках, під час запровадження Оператором акційних умов.

ІІ. Отримання тестового доступу на строк, визначений в п.п. 4.1.1. Порядку
5. З метою отримання тестового доступу відвідувач зобов’язаний пройти
реєстрацію на Порталі, а саме, вчинивши дії, визначені п. 4.1. Регламенту Порталу.
6. Після проходження реєстрації на Порталі, відповідно до п. 4.1. Регламенту
Порталу, такий учасник Порталу, за допомогою засобів ПАК, в автоматичному
порядку отримує право використання тестового доступу до закритої частини Порталу в
межах організації або участі в одній електронній торговій процедурі.

ІІІ. Отримання тестового доступу на строк, визначений в п.п. 4.1.2. Порядку
7. Для отримання тестового доступу відвідувач, який є виробником товарів,
зобов’язаний послідовно вчинити наступні дії:
7.1.1.

отримати доступ до активної частини Порталу і набути статус «учасник

Порталу», а саме, вчинивши дії, визначені п. 4.1. Регламенту Порталу;
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7.1.2.

заповнити заяву щодо надання тестового доступу до закритої частини

Порталу (далі – заява) (Додаток 1), проставити печатку такого відвідувача та підпис
уповноваженої особи останнього;
7.1.3.

не пізніше 2 (двох) календарних місяців, з моменту реєстрації на Порталі,

надіслати на електронну адресу Оператора: info@fabrikant.ua скановану копію заяви та
довідки з ЄДРПОУ або Виписки з ЄДР (щодо заявника – юридичної особи) / Довідки
про визначення класифікаційних даних або Виписки з ЄДР (щодо заявника – фізичної
особи - підприємця).
7.2.

Протягом кожного робочого дня головним юрисконсультом Оператора

(далі – юрисконсульт) послідовно здійснюється:
7.2.1.

моніторинг надходження на електронну адресу: info@fabrikant.ua нових

повідомлень від заявників;
7.2.2.

перевірка на відповідність вимогам отриманих від заявників документів у

формі скан-копії;
7.2.3.

складання та направлення менеджеру з організації консультативних

послуг ТОВ «Фабрікант.юа» (далі - менеджер) електронного повідомлення, в якому у
вільній формі зазначається прийняте рішення про відповідність отриманих документів
вимогам або причини їх невідповідності.
7.3.

В день надходження від юрисконсульта електронного повідомлення,

менеджер вчиняє одну з наступних дій:
7.3.1.

в разі прийняття рішення про відповідність отриманих документів

вимогам, визначеним цим Порядком, здійснює підключення учасника Порталу до
закритої частини Порталу, шляхом надання йому тестового доступу; та
не пізніше дня, протягом якого відвідувачу надано тестовий доступ, повідомляє
останнього про це, за допомогою будь-якого із засобів зв’язку: телефоном або
електронною поштою;
7.3.2.

в разі прийняття рішення про невідповідність отриманих документів

вимогам, визначених цим Порядком, формує електронне повідомлення, в якому
зазначає причини невідповідності отриманих документів вимогам та надсилає його на
електронну адресу учасника Порталу.

ІV. Запровадження Оператором інших акційних умов
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8. Оператор, за власною ініціативою та в односторонньому порядку, може
запроваджувати інші акційні умови щодо надання відвідувачам (учасникам Порталу)
тестового доступу, ніж ті, що визначені в розділах ІІ та ІІІ цього Порядку.
9. Порядок надання, строк дії та вимоги до відвідувачів (учасників Порталу)
визначаються Оператором в локальних актах (наказах), які доводяться до відома
зацікавленим особам, шляхом їх розміщення Оператором на Порталі до моменту
введення в дію акційних умов.

V. Заключні положення
10. Оператор, на період дії тестового доступу, здійснює підключення учасника
Порталу, який його отримав, до тарифного плану «Безлімітний».
11. Оператор залишає за собою право змінити учаснику Порталу тарифний план в
процесі використання таким учасником тестового доступу або до моменту його
надання Оператором.
11.1. Не пізніше дня, протягом якого учаснику Порталу змінено тарифний план
Оператором, останній повідомляє про це такого учасника, за допомогою будь-якого із
засобів зв’язку: телефоном або електронною поштою.
12. Внесення змін (доповнень) до Порядку, включаючи додатки до нього,
здійснюється Оператором в односторонньому порядку.
12.1. Зміни (доповнення), що вносяться Оператором до Порядку, набувають
чинності та є обов'язковими для виконання особами, визначеними в п. 3 Порядку,
після спливу 5-денного строку з дати розміщення зазначених змін (доповнень) на
Порталі.
12.2. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Порядку є його складовою і
невід'ємною частиною.
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