Договір №
про надання послуг з доступу до закритої частини Порталу
м. Київ

"___" _______ 201__р.

______________________________________________ (далі – Замовник), в особі
керівника ___________________________________, який (яка) діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, і
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРІКАНТ.ЮА» (далі Виконавець), в особі керівника Таранець Тетяни Дмитрівни, яка діє на підставі Статуту, з
другої сторони,
в подальшому разом іменовані Сторонами, уклали цей Договір про надання послуг з
доступу до закритої частини Порталу (далі – Договір) про нижчезазначене.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є регулювання відносин між Сторонами з надання
Виконавцем Замовнику:
1.1.1. основної послуги з доступу до закритої частини Порталу, з метою організації
Замовником електронних торгових процедур та/або участі в процедурах, організованих
іншими абонентами Порталу, щодо закупівлі (продажу) товарів, замовлення (виконання)
робіт, замовлення (надання) послуг, відповідно до обраного Замовником тарифного плану,
визначеного у додатку до цього Договору (обраних Замовником тарифних планів,
визначених у відповідних додатках до цього Договору), та
1.1.2. супутніх безоплатних послуг, визначених положеннями Договору.
1.2. За Договором Виконавець зобов’язується за плату надати, а Замовник прийняти та
оплатити послугу з доступу до закритої частини Порталу, розташованого в мережі Інтернет
за адресою: www.fabrikant.uа на строк, визначений у додатку (відповідних додатках) до цього
Договору, який розпочинається з моменту зарахування Замовником коштів на банківський
рахунок Виконавця, як оплати послуг Виконавця, згідно з п. 3.2 цього Договору, але в будьякому випадку, не пізніше дати надання Виконавцем Замовнику фактичного доступу до
закритої частини Порталу, відповідно до п.п. 2.2.1. Договору.
1.3. Цей Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу
України, в зв’язку із чим:
1.3.1. він складається Виконавцем і оприлюднюється шляхом розміщення на Порталі в
мережі Інтернет за адресою: www.fabrikant.uа та укладається лише шляхом приєднання
Замовника до нього в цілому, в порядку, визначеному п.п. 4.2.2. Регламенту роботи
Торгового порталу Fabrikant.uа (далі – Регламент);
1.3.2. Замовник не може запропонувати свої умови цього Договору;
1.3.3. вимоги щодо зміни цього Договору, після набрання ним чинності,
пред’являються і можуть бути задоволені відповідно до положень чинного законодавства
України.
1.4. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що він ознайомлений з
положеннями:
1.4.1. локальних документів Виконавця, що діють на момент укладення цього
Договору та поширюються виключно на послуги Виконавця, пов’язані з роботою Порталу
(на Порталі) (далі – локальні документи Виконавця);
1.4.2. Регламенту, текст якого розміщено в мережі Інтернет, за адресою:
https://www.fabrikant.uа , та приєднався до нього з моменту реєстрації на Порталі.
1.5. У цьому Договорі використовуються терміни та їх визначення відповідно до
Регламенту. Терміни, які не визначені Регламентом - вживаються згідно їх офіційного
тлумачення, встановленого чинним законодавством України.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Окрім інших, визначених у цьому Договорі прав, Виконавець має наступні
права:
2.1.1. здійснювати управління процедурами реєстрації та аутентифікації абонентів
(користувачів) на Порталі;
2.1.2. здійснювати контроль за електронним документообігом на Порталі та діями, які
вчиняються абонентами (користувачами) на Порталі, на предмет їх відповідності чинному
законодавству, Регламенту та іншим локальним документам Виконавця;
2.1.3. за власною ініціативою надавати рекомендації Замовнику (особам, які діють від
його імені – користувачам Порталу) на предмет належного використання інформаційних та
технологічних ресурсів Порталу;
2.1.4. використовувати найменування Замовника в переліку абонентів, розташованому у
відкритій та/або закритій частинах Порталу, а також розміщувати інформацію на Порталі про
співпрацю з Замовником;
2.1.5. встановлювати та стягувати з Замовника плату, визначену умовами цього
Договору (його додатками) та тарифним планом Виконавця, діючим на момент оплати
Замовником рахунку-фактури;
2.1.6. в разі впровадження Виконавцем та замовлення Замовником нових послуг, які не
передбачені п. 1.1. цього Договору та щодо яких Сторонами укладено Додаткову угоду до
Договору, встановлювати в односторонньому порядку вартість та/або порядок здійснення
оплати таких послуг, що надаватимуться за цим Договором;
2.1.7. у випадках, визначених Регламентом, встановлювати для Замовника обмеження
на Порталі або відмовити в наданні йому доступу до закритої частини Порталу;
2.1.8. розірвати Договір в односторонньому порядку в разі настання однієї або
декількох обставин, визначених в п. 4.3. Договору;
2.1.9. здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України та
Регламентом.
2.2. Окрім інших, визначених у цьому Договорі обов’язків, Виконавець додатково
зобов'язується:
2.2.1. не пізніше 1 робочого дня, з моменту зарахування Замовником коштів на
банківський рахунок Виконавця, як оплати послуг Виконавця, згідно з п. 3.2 цього Договору,
надати йому доступ до закритої частини Порталу на строк, визначений у додатку
(відповідних додатках) до цього Договору;
2.2.2. в робочі дні (в період з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом) забезпечити
належне функціонування і працездатність Порталу. У визначений період перерви на
профілактику та усунення збоїв в роботі Порталу сумарно не повинні перевищувати 6 годин
на календарний місяць і не більше 15 хвилин на добу;
2.2.3. забезпечити інформаційну безпеку Порталу, в тому числі, сертифікованими в
установленому законодавством порядку засобами шифрування і криптографічного захисту
інформації та даних, що розміщуються Замовником на Порталі, від несанкціонованого
доступу з боку зовнішніх телекомунікаційних мереж; використання засобів антивірусного
захисту;
2.2.4. забезпечити використання документів на Порталі, а саме: створення, обробку та
зберігання документів, які використовуються для належного проведення електронних
торгових процедур;
2.2.5. надавати консультаційну допомогу з питань функціонування Порталу шляхом
звернення користувачів в робочі дні (в період з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом) за
телефоном (044) 393-95-36 або електронною поштою info@fabrikant.uа;
2.2.6. належним чином оформити та надіслати на адресу місцезнаходження Замовника,
визначену розділом 9 цього Договору, Акт приймання-передачі наданих послуг за цим
Договором, не пізніше п’яти робочих днів, з моменту надходження коштів на поточний
рахунок Виконавця, згідно п. 3.2. Договору;
2.2.7. виставити та надіслати на адресу електронної пошти Замовника рахунок-фактуру
на оплату послуг з доступу до закритої частини Порталу, не пізніше одного робочого дня, з

моменту надходження від Замовника на електрону пошту Виконавця відповідної заявки з
інформацією щодо обраного ним тарифного плану.
2.3. Окрім інших, визначених у цьому Договорі прав, Замовник має наступні
права:
2.3.1. у відповідності до обраного Замовником тарифного плану (тарифних планів),
згідно додатку (додатків) до цього Договору, організовувати та/або приймати участь у
електронних торгових процедурах, які здійснюватимуться на Порталі протягом строку дії
обраного тарифного плану, згідно умов цього Договору;
2.3.2. редагувати в інформаційній карті Замовника інформацію та/або відомості про
себе та/або своїх уповноважених представників (користувачів), які надавались Виконавцю
під час здійснення Замовником реєстрації на Порталі;
2.3.3. звертатися до Виконавця за консультаційною та методичною підтримкою, в
порядку та строки визначені п.п. 2.2.5. Договору;
2.3.4. направляти Виконавцю свої пропозиції щодо поліпшення функціоналу Порталу;
2.3.5. розірвати Договір в односторонньому порядку в разі виконання вимог,
визначених у п. 4.4. Договору.
2.4. Окрім інших, визначених у цьому Договорі обов’язків, Замовник додатково
зобов'язується:
2.4.1. своєчасно та в повному обсязі виконувати перед Виконавцем фінансові
зобов'язання, визначені цим Договором та/або Регламентом;
2.4.2. забезпечити повноту і достовірність інформації (документів та відомостей), що
вказується (надаються) Замовником при реєстрації на Порталі і в інформаційній карті
Замовника та організації Замовником електронних торгових процедур та/або участі в
процедурах, організованих іншими абонентами Порталу;
2.4.3. використовувати дані персональної ідентифікації (логін і пароль) виключно для
особистих цілей, забезпечити їх належне збереження та нерозголошення стороннім особам;
2.4.4. дотримуватися рекомендацій Виконавця з питань роботи на Порталі та з питань
проведення електронних торгових процедур на Порталі;
2.4.5. неухильно дотримуватися законодавства України, Регламенту, а також інших
локальних документів Виконавця;
2.4.6.відхиляти заявки (пропозиції), які отримані Замовником від будь-яких осіб з
порушенням порядку і способу отримання заявок (пропозицій), встановлених Регламентом, і
які безпосередньо пов'язані з предметом закупівлі по електронній торговій процедурі,
організованої Замовником на Порталі;
2.4.7. не використовувати Портал для цілей несанкціонованої інформаційної діяльності,
як то: розсилка іншим абонентам (користувачам) Порталу інформації та повідомлень, не
пов'язаних з проведенням електронних торгових процедур, без відповідного попереднього
узгодження з таким користувачем (спам і т.п.);
2.4.8. використовувати розміщену на Порталі інформацію виключно для власних потреб
і не передавати таку інформацію третім особам. Збір інформації розміщеної на Порталі та її
використання в будь-якій формі, без цілей визначених цим Договором та/або Регламентом не
допускається;
2.4.9. не розміщувати на Порталі інформацію, якщо розміщення такої інформації
призводить до порушення чинного законодавства України;
2.4.10. не розголошувати конфіденційні відомості і комерційну таємницю про
діяльність інших абонентів (користувачів) Порталу;
2.4.11. надавати Виконавцю інформацію про всі зміни, що були внесені до документів
та відомостей, наданих (визначених) Замовником при реєстрації на Порталі та/або в межах
дії цього Договору, не пізніше 10 календарних днів з дня набрання чинності такими змінами
та терміново інформувати Виконавця про обставини, що можуть спричинити порушення
положень цього Договору та/або Регламенту, інших локальних документів Виконавця;

2.4.12. належним чином виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами по
результатам проведених електронних торгових процедур на Порталі;
2.4.13. визначити та не пізніше 2 (двох) робочих днів, з моменту укладення Договору,
надати Виконавцю в письмовій формі інформацію щодо особи (осіб) уповноваженої
(уповноважених) Замовником на здійснення в закритій частині Порталу юридично значимих
дій від імені, за рахунок та в інтересах Замовника (п.п. 8.8.1. Договору). Крім того, Замовник
зобов’язується в порядку, визначеному цим підпунктом, надавати інформацію про осіб, яким
(яких) протягом дії цього Договору Замовник надаватиме повноваження (лишатиме
повноважень), визначені цим підпунктом. В разі порушення (невиконання, неналежного
виконання) цієї вимоги, Замовник підтверджує, що юридично значимі дії, вчинені у закритій
частині Порталу від імені Замовника, здійснювались його належним чином уповноваженим
представником;
2.4.14. не пізніше 5 робочих днів, з моменту отримання від Виконавця підписаний в
двох примірниках та викладений на паперовому носії Договір та/або додаток до нього,
здійснити з боку Замовника його (їх) підписання, проставлення печатки та направити один
примірник такого документу (таких документів) на адресу Виконавця, визначену в розділі 9
цього Договору.
3. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Вартість надання доступу до закритої частини Порталу, зазначеного в п.п. 1.1.1.
цього Договору, розраховується виходячи з обраного Замовником тарифного плану, який діє
на момент оплати останнім рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до п.п.
2.2.7. Договору.
3.2. Оплата послуг Виконавця, згідно п. 3.1. Договору, здійснюється Замовником на
підставі рахунку-фактури, шляхом перерахування таких коштів на поточний рахунок
Виконавця, визначений у виставленому останнім рахунку-фактури.
3.3. Банківські реквізити Виконавця та вартість послуг, визначені в рахунку-фактурі, є
належними за умови, якщо Замовником здійснено оплату послуг, визначених цим
Договором, не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання останнім рахункуфактури, відповідно до п.п. 2.2.7. Договору. В іншому випадку, Замовник самостійно несе всі
ризики, що можуть виникнути у нього, в разі зміни Виконавцем своїх банківських реквізитів
та/або тарифних планів.
3.3.1. Замовник вважається повідомленим про зміну Виконавцем банківських
реквізитів, для перерахування коштів, відповідно до цього розділу, та/або тарифних планів з
моменту розміщення Виконавцем відповідної інформації щодо зміни банківських реквізитів
та/або тарифних планів в розділі «Новини», який розташований на Порталі.
3.4. Замовник зобов'язується підписати та надіслати Виконавцю примірник акта
приймання-передачі наданих послуг за цим Договором або надати письмову обґрунтовану
відмову від підписання акта не пізніше 5 робочих днів з моменту його отримання від
Виконавця. Якщо в зазначений строк Замовник не надіслав Виконавцю підписаний з його
боку акт або не надав письмову обґрунтовану відмову від підписання акта, послуги
Виконавця вважаються наданими в повному обсязі і належним чином, а акт вважається
підписаним обома Сторонами.
3.4.1. В разі надходження від Замовника письмової обґрунтованої відмови від
підписання акта приймання - передачі наданих послуг за цим Договором в межах строку,
визначеного в п. 3.4. Договору, Сторони зобов’язуються здійснити відповідні заходи, з
метою усунення обставин, які є підставами відмови Замовника від підписання акта та визнані
Виконавцем обґрунтованими.
3.5. Надання Замовником гарантійного забезпечення заявки та/або договору (в разі їх
застосування), здійснюється в порядку та на умовах визначених Регламентом.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вважається укладеним та вступає в силу з моменту надходження від
Замовника на поточний рахунок Виконавця коштів, згідно виставленого Виконавцем
рахунку-фактури, що містить положення про приєднання до Договору, і діє до моменту його
припинення відповідно до п. 4.2. Договору.
4.2. Договір припиняється в разі:
4.2.1. закінчення строку на який його було укладено (строк дії Договору), а саме,
останнім днем строку дії Договору вважатиметься останній день періоду, який становитиме
13 календарних місяців, з моменту укладення Договору.
Якщо на момент закінчення строку дії Договору буде діяти додаток до Договору, згідно
якого Замовнику надано основну послугу, визначену п.п. 1.1.1. Договору, визначений цим
підпунктом строк дії Договору автоматично змінюється та його дія продовжується до
моменту втрати чинності таким додатком;
4.2.2. одностороннього розірвання Договору за ініціативи Виконавця;
4.2.3. одностороннього розірвання Договору за ініціативи Замовника;
4.2.4. розірвання Договору за згодою Сторін;
4.2.5. ліквідації (визнання банкрутом) Замовника, як юридичної особи (припинення
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця);
4.2.6. припинення підприємницької діяльності Виконавцем.
4.3. Виконавець має право ініціювати розірвання Договору в односторонньому порядку
в разі:
4.3.1. невиконання (неналежного) виконання Замовником фінансових зобов’язань по
Договору;
4.3.2. виявлення порушень Регламенту та/або Договору та/або локальних документів
Виконавця, з боку Замовника.
4.4. Сторона, яка ініціює розірвання Договору в односторонньому порядку, відповідно
до п.п.4.2.2. та п.п. 4.2.3. Договору, зобов’язана повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за
10 (десять) календарних днів до моменту такого припинення Договору.
4.4.1. Сторони домовились, що моментом виконання взятих на себе зобов’язань
Виконавцем, згідно з п.п. 2.2.1. Договору, є момент фактичного надання доступу Замовнику
до закритої частини Порталу, у зв’язку з чим, в разі припинення дії Договору, зокрема, з
підстав одностороннього розірвання Договору з ініціативи Замовника (п.п. 4.2.3. Договору),
кошти перераховані останнім, згідно умов Договору, Замовнику не повертаються.
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
5.1. Засобами зв’язку між Сторонами вважаються: пошта, телефон, факс, електронна
пошта (E-mail), кур’єрська доставка.
5.2. Повідомлення про внесення змін до тарифів на послуги Виконавця вважається
зробленим належним чином, у випадку якщо воно розміщене на Порталі у розділі «Тарифні
плани» або спрямоване на адресу Замовника за допомогою електронної пошти, за адресою
вказаною Замовником при реєстрації на Порталі.
5.3. Сторони погодили, що під час виконання дій, визначених п.п. 2.4.14. та п. 3.4.
Договору, належним засобом зв’язку між Сторонами вважатиметься пошта (рекомендований
лист з повідомленням про вручення).
5.4. В разі використання, як одного з засобів зв’язку, телефону та/або електронної
пошти з питань, пов’язаних з дією цього Договору, Сторона, яка ініціює надання інформації,
зобов’язана протягом того ж дня надати іншій Стороні документарну форму такого
повідомлення (заяву) з обов’язковим проставлянням на ньому підпису та власної печатки.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2. У разі порушення Замовником Регламенту та/або цього Договору, до Замовника
застосовуються заходи з боку Виконавця передбачені цим Договором та/або Регламентом.

6.3. У разі розголошення Стороною конфіденційної інформації та/або комерційної
таємниці діяльності іншої Сторони, на користь останньої винною Стороною сплачується
штраф в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний окремий
випадок порушення цього пункту.
6.4. За порушення Замовником п.п. 2.4.2. Договору, Виконавець має право накласти на
Замовника штраф в розмірі 40% від вартості надання доступу або позбавити його права
доступу до закритої частини Порталу на строк до 5 (п’яти) робочих днів, з моменту
встановлення Виконавцем такого факту.
6.5. Кошти, у вигляді штрафних санкцій, визначених цим розділом, Замовник
зобов’язаний перерахувати на поточний рахунок Виконавця, а Виконавець на поточний
рахунок Замовника, згідно розділу 9 цього Договору, в строк, що не перевищує 5 (п’яти)
календарних днів, з моменту отримання Стороною відповідної вимоги про сплати.
6.6. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за дії його уповноваженого
представника (користувача), які вчиняються останнім на Порталі від імені Замовника з
використанням його даних персональної ідентифікації.
6.7. Замовник несе відповідальність за розголошення (несанкціоноване поширення)
та/або передачу третім особам отриманих ним даних персональної ідентифікації та наслідки,
які виникли у зв’язку з такою дією (такими діями) Замовника.
6.8. Виконавець не несе відповідальності за можливі перебої у наданні послуги, якщо
такі будуть викликані відсутністю зв’язку між обладнанням Виконавця та обладнанням
Замовника, у зв’язку з невірними налаштуваннями або роботою кінцевого обладнання
Замовника та/або програмного забезпечення, що використовується Замовником, або ж
втратою Замовником даних персональної ідентифікації.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. Замовник погоджується з тим, що метою участі Замовника в будь-яких
електронних торгових процедурах на Порталі є укладення відповідного договору. У випадку
укладення відповідного договору, по результатам проведеної електронної торгової
процедури, на відмінних умовах, ніж це було визначено по результатам такої процедури,
та/або з іншою стороною договору, дії Замовника будуть кваліфікуватися, як зловживання
правом. У цьому випадку, Виконавець вправі на строк до 30 календарних днів, з моменту
виявлення останнім факту порушення цього пункту, відмовити такому Замовнику в наданні
послуг, визначених цим Договором, і повідомити Замовника про таку відмову шляхом
направлення на адресу Замовника електронного повідомлення.
7.2. Сторони дійшли згоди використовувати в якості аналога власноручного підпису
осіб, що діють від імені Замовника, дані персональної ідентифікації Замовника. Положення
даного пункту відносяться до використання власноручного підпису на документах,
пов'язаних з організацією Замовником власних електронних торгових процедур і участю
Замовника в електронних торгових процедурах, організованих іншими абонентами Порталу в
тих розділах Порталу, де не вимагається обов'язкового застосування електронного цифрового
підпису.
7.3. У тих розділах Порталу, де застосування електронного цифрового підпису є
обов'язковим, логін і пароль є елементом аутентифікації Замовника на Порталі, а
застосовувані засоби електронного цифрового підпису (ЕЦП) є основним елементом
ідентифікації Замовника на Порталі (аутентифікація власноручного підпису Замовника) в
момент здійснення Замовником на Порталі будь-яких юридично значимих дій.
7.4. Сторони дійшли згоди вважати електронні копії письмових документів, створених
Замовником і спрямовані іншому абоненту (користувачу) Порталу, засобами електронного
документообігу Порталу, належним чином оформленими документами, що підтверджують
факт проведення електронних торгових процедур і результатів їх проведення, зокрема,
підтвердженням наявності підстав для виникнення зобов'язань по укладанню договорів по
результатами проведення таких електронних торгових процедур на Порталі.
7.5. Замовник згоден з тим, що дані, зазначені ним при реєстрації та / або в процесі
роботи на Порталі, будуть оброблятися (розміщуватися) Виконавцем з метою надання

можливості користувачам Порталу проводити і брати участь у електронних торгових
процедурах на Порталі.
7.6. Замовник погоджується з тим, що зазначені ним персональні дані є
загальнодоступними і можуть бути отримані третіми особами з розділів сайту
www.fabrikant.uа, доступ до яких не обмежений для будь-яких користувачів мережі Інтернет.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Умови даного Договору зберігають свою силу на весь строк його дії.
8.2. Замовник не має права передавати іншій юридичній (фізичній) особі своє право
доступу до закритої частини Порталу, крім уповноважених осіб Замовника, які вчинятимуть
дії на Порталі від імені та в інтересах Замовника.
8.3. Після закінчення строку дії Договору Замовник має право на укладання нового
договору.
8.4. Зміни та/або доповнення до Договору здійснюються виключно у письмовій формі,
засвідчуються підписами уповноважених представників обох Сторін і їх печатками.
8.5. Даний Договір укладено у двох примірниках українською мовою – по одному для
кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
8.6. Усі спори, що виникають у зв’язку з даним Договором Сторони вирішують шляхом
переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, Сторони
передають його на розгляд до господарського суду в порядку, визначеному законодавством.
8.7. Відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регламентуються
чинним законодавством України.
8.8. Додатками до цього Договору вважаються:
8.8.1. Інформація щодо особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) Замовником.
8.8.2. Додатки щодо надання доступу до закритої частини Порталу.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:
_____________________________
Код ЄДРПОУ: ___________
Місцезнаходження:

Поточний рахунок №___________________
в ______________________ м. ___________
МФО _________

Керівник __________________ __________
М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ФАБРІКАНТ.ЮА»
Код ЄДРПОУ: 38235122
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул.
Боричів Тік 35,літера 'А';
Адреса для листування: 03113, м. Київ, вул.
Дегтярівська 53-А, оф. 310.
Поточний рахунок № 2600925511
в ПАТ «ПУМБ»; м. Київ; МФО 334851
ІПН: 382351226568
Тел. – (044) 393-95-36;
Е-mail – info@fabrikant.uа

Керівник __________________Т.Д. Таранець
М.П.

