
ДОГОВIР ПРИ€ДНАIПIЯ (публiчна оферта) _ 
про надання послуг з ввявлеввя закладних првстрош 

•u • u центр Товариство з обмежевою вiдповiдальвiстю <dнформащино-авал1ти~нии . . «Житпввй простiр» в особi директора Тiтовоi'-Баrрiй Свiтлани Сергii'вни, яка д1е на ?щстав~ Стаrуту (надалi iменусrься - Ввконавець) з одноi' сторони, пропонуе необмеженому колу ф1зичвих осiб (надалi iменусrься - Замовник) з imnoi' сторони, надалi разом iменуються Сторони, укласти цей Договiр приеднання про надання послуг з виявлеЮIЯ закладних пристроi'в (надалi iменусrься -
Договiр) на ниж:чевикладених умовах. 

1. основm попяття ТА ТЕРМIВИ 
1.1 . Публiчна оферта - пропозицiя Виконавця (викладена на Сайгi Виконавця), адресована необмеженому колу фiзичних осiб укласти даний Договiр на визначених умовах. 

1.2. Договiр - правочин, складений у формi договору приеднаЮIЯ, вiдповiдно до ст.634 Цивiльного кодексу Украiни, про надання послуг з виявлеЮIЯ закладних пристроiв, умови якоrо встановленi Виконавцем, i який може бути укладено лише шляхом приеднання Замовника до 
запропонованого Договору в цiлому. 

1.3. Сайт Ввковавци - веб-сторiнка в мережi Iнтернет, за адресою https://iac.com.ua, яка е основним джерелом iнформуваЮIЯ Замовника i/або може бути використана Замовником для 
замовлеЮIЯ послуг Виконавця. 

1.4. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийнятrя (згода) Замовником всiх без 
винятку умов Публiчноi' оферти, в формi даного Договору. Акцепт здiйсmосrься, шляхом замовлення послуги та/або оплати послуг Замовником; та/або пiдписання Акту (звiту) надаЮIЯ послуг з виявлення закладних пристроiв; та/або вчинення iнших Пiдтверджуючих дiй, що засвiдчують факт 
укладеЮIЯ даного Договору. 

1.5. Акт (звiт) вадавmr послуг з виввлевmr закладвих пристроiв - документ, що пiдтверджуе факт надания послуг за цим Договором. Кожному Акту присвоюсrься iндивiдуальний номер та дата. Номер та дата Акту (звiту) надаЮIЯ послуг з виявлення закладних пристроiв е номером 
та датою Договору. 

1.6. Замовввк - особа, яка Акцептувала Публiчну оферту Виконавця (уклала з Виконавцем 
даний Договiр прие:днания про надания послуг з виявлення закладних пристроiв ). 

1. 7. Пос.луга - виявлення закладних пристроiв на об' ектах шляхом проведения пошукових дiй 
щодо виявлення технiчних каналiв витоку iнформацii, що утворюються за рахунок використання 
закладних пристроiв. 

1.8. Об'ект - автомобiль, житлове примiщення, нежитлове примiщення, яхта, лiтак, окремi 
предмети. 

1.9. А.кцiйвi пропозицii - додатковi можливостi до Послуг, що надаються Виконавцем для 
всiх без винятку Замовникiв, перелiк та умови отримання яких визначенi на Сайгi Виконавця. 
Пропозицii зокрема, але не виключно, е: знижки, програми лояльностi, спецiальнi бонуснi програми 
тощо. 

2. ЗАГ АЛЪШ ПОЛОЖЕННЯ 
2.1 . Даний Договiр е договором прие:днання з ознаками публiчностi, який вважасrься 

укладеним мiж Виконавцем, з однiеi' сторони та Замовником, з iншоi, з моменту Акцепту останнiм 
умов та положень даного Договору. 

2.2. Кожна Сторона гарантуе: imпiй Сторонi, що володiе необхiдною дiездатнiстю, а також всiма правами i повноваженнями, необхiдними i достатнiми для укладання i виконання цього 
Договору вiдповiдно до його умов. 

2.3 . Виконавець здiйсmое господарську дiяльнiсть з виявлення закладних пристроi'в на 
пiдставi Лiцензii' на провадження rосподарськоi' дiяльностi з надання послуг у галузi 
кршпографiчноrо захисту iнформацii' (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацii' виданоi' вiдповiдно до Наказу Адмiнiстрацii' Державноi' служби спецiального зв'язку та захисту iнформацii' Украiни №452 вiд 27.07 .2018р. Витяг з означеноrо Наказу 
розмiщений на Сайтi Виконавця. 

2.4. Bci умови Договору, викладенi в цiй Публiчнiй офертi, е обов'язковими для Сторiн. 
2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, вiн мае право не укладати цей Договiр. 

Вiдповiдно, Замовник, який здiйснив Акцепт, пiдтверджуе свое ознайомлення та зrоду з усiма 
умовами цъого Договору. 

2.6. Договiр приеднання про надання послуг з виявлення закладних пристроi'в укладаеться 
шляхом надання згоди Замовником на приеднання до запропонованоrо Договору в цiлому, шляхом акцеmуванюrм всiх icтornиx умов Договору. Даний Договiр не викладасrъся на паперовому нociI та 
не потребуе проставления анi фiзичного пiдпису, анi електронного цифрового пiдпису Сторiн. 



д_iйсний Доrовiр мае ЮридичНу силу вiдповiдно до ст. 634 ЦК Украiни i е рiвносильним Договору, 
ПlДПИсаному сторонами. 

2.7. Мiсцем укладення даного Договору е мiсто Киш, Украiна. 
2.8. При приеднаннi до даного Договору Замовник, вiдповiдно до приписiв Закону Украiни 

«Про захист персональних даних», надае безстрокову згоду володiльцю персональних даних ТОВ 
«IАЦ «ЖитrЕ:вий простiр» на обробку своiх персональних даних у письмовiй та/або електроЮliй 
формах, отриманих у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору в обсязi, що мiститься в 
цьому Договорi, заявцi, рахунку, планi, актi та iнших документах пов'язаних з цим Договором, з 
метою забезпечення реалiзацii цивiльно-правових, господарсько-правових, адмiнiстративно
пр~ових, податкових вiдносин та вiдносин у сферi бухгалтерського облiку; та пiдтверджуе, що вiн 
повщомлений про включення своiх персоналъних даних до бази персональних даних ТОВ «IАЦ 
«Життевий простiр», склад та змiст зiбраних персональних даних, його права як суб'екта 
персоналъних даних, якi визначенi в ст.8 ЗУ «Про захист персоналъних даних», мету обробки 
персоналъних даних та осiб, яким вони передаються вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. 
Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог Закону Украiни «Про захист персональних 
данюш. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
3.1 . Замовник замовляе, приймае та оплачуе, а Виконавець надае Замовнику послуги з 

виявлення закладних пристроiв (проведения пошукових дiй щодо виявлення технiчних каналiв 
витоку iнформацii, що уrворюються за рахунок використання закладних пристрош - комплекснi 
спецiалънi перевiрки (далi - КСП)). 

3.2. Комплексна сnецiальна перевiрка проводиться на наступних об'ектах: автомобiль, та/або 
житлове примiщення, та/або нежитлове примiщення, та/або яхта, та/або лiтак. 

3.3. Конкретний вид об'екту, на якому проводиться КСП, та його характеристики 
зазначаються в Актi (звiтi) падания послуг з виявлення закладних пристроiв. 

3.4. Проведения комплексноi спецiальноi перевiрки об'екта здiйснюсrься у присутностi 
Замовника або його уповноваженоi особи. 

3.5. Види заходiв, якi складають КСП: 
- спецiальну перевiрку будiвелъних конструкцiй, що утворюютъ примiщення (поверхонь 

стiн, стелi, пiдлоги, дверей), а також меблiв та предметiв iнтер'еру; 

- спецiальну перевiрку дротових лiнiй примiщення ( електромережi 220 В, охоронно-
пожежноI сигналiзацiI, телефонного зв'язку); 

- спецiальну перевiрку електронних пристроiв, що розташованi на об'ектi перевiрки; 
- проведения радiоконrролю (радiомонiторингу) об'екту перевiрки; 
- спецiалъну перевiрку кузовних деталей автомобiля, елементiв iнтер'еру салона та його 

оздоблення; 
- спецiальну перевiрку корпусних деталей яхти або лiтака, елементiв iнтер'еру салона та 

його оздоблення. 

4. ВАРТIСТЬ I ПОРЯДОК РОЗРАХУВКIВ 
4.1. Перелiк та вартiсть Послуг визначасrься у вiдповiдностi до Прейскуран,у 

Виконавця, що розмiщений на Сайтi Виконавця. . . . 
4.2. Заrалъна вартiсть наданих послуr за цим Договором визначасrься в Актt (зв1Т1) надання 

послуг з виявлення закладних пристроiв. . . . . .. 
4.3. Оплата Послуr здiйснюсrъся в безготiвковiй форм~ в нац10нальн1й валют~ Украtни. 
4.4. Замовник, вiдповiдно до п.п. 4.2., 4.3. цього Договору, здiйснюе оплату впродовж трьох 

днiв з дати, зазначено1 в Актi (звiтi) надання послуг з виявлення закладних послуг. 

S. ПОРЯДОК НАДАВНЯ ПОСЛУГ 
5.1 . Надання Послуr здiйснюсrься за мiсцезнаходженням Об'екту. Проведения КСП 

автомобiлю здiйснюсrъся за мiсцезнаходженням Виконавця. . 
5 .2. Надання Послуr здiйснюсrъся у визначений за попередньою домовл~н1стю час. 
5.3. Факт надання Послуг за цим Договором пiдтверджусrься Актом (зв1том) надання послуг з 

виявлення закладних пристроiв. 
5.3.1.У разi не niдписання означеного акту (звiту) Замовником або його уповноваже~ою 

особою та ненадання вмотивованих письмових запереченъ проти niдписання такого 8.к:1)1 (зв~ту! 
впродовж семи калеидарних днiв вiд дати його складення, акт (звiт) вважасrься таким, що шдписании 

належним чином. 



6. ВIДПОВJДАЛЪШСТЪ СТОРШ .. 
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникае з цъого Договору (надаш 1менусгься 

«порушення Договору»), Сторона несе вiдповiдалънiстъ, визначену цим Договором та (або) чинним в 
Украiнi законодавством. 

6.2. У випадку наявностi пiдозри щодо розташування закладного пристрою У 

важкодос,:упному мiсцi, для iдентифiкацii та локалiзацii яко го необхiдно завдати певних пошкодженъ 
об'екту, на якому проводиться КСП, можлива його iдентифiкацiя та локалiзацiя лише за згодою 
Замовника або його уповноваженоi особи. Вiдповiдалънiстъ за пошкодження об'екту, на якому 
проводиться КСП, якi виникли через iденrифiкацiю та локалiзацiю закладних пристроiв покладаетъся 
на Замовника у повному обсязi. 

6.3. У випадку прострочення здiйснення оплати вiдповiдно до п.4.4. цъого Договору Замовник 
зобов'язаний сплатити на користъ Виконавця шrраф у розмiрi 25% вiд суми зазначеноi в Актi (звiтi) 
падания послуг з виявлення закладних пристроiв за письмовою вимогою Виконавця. 

7. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 
7.1 Yci розбiжностi i спори, якi можутъ виникнути мiж Сторонами у зв'язку з виконанням 

цього договору, вирiшуютъся lWIЯXOM переговорiв. 

7 .2 У разi якщо Сторони в результатi переговорiв не змогли досягти взаемноi згоди щодо 
розбiжностей, якi виникли, а також у разi якщо одна зi Сторiн ухиляетъся вiд проведения переговорiв, 
cnip вирiшуrnся в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiсnо такого спору 
вiдповiдно до чшrnoro в Украiнi законодавства. 

8. СТРОКИ ДI1 ДОГОВОРУ, 1Н1Ш УМОВИ 
8.1 . Договiр набирае чинностi з моменrу його Акцеmування та дiе до фактичного виконання 

Сторонами своiх зобов'язанъ за цим Договором. 
8.2. Договiр може бути розiрваний за згодою Сторiн або у випадках, передбачених чmmим 

законодавством Украiни. 

8.3. Кожна iз Сторiн зобов'язана забезпечити сувору конфiденцiйнiстъ iнформацii, отриманоi 
вiд iншоi Сторони при укладеннi та виконаннi умов цъого Договору. Передача зазначеноi iнформацii 
Третiм особам, ii опублiкування або розголошення будь-яким iншим способом може мати мiсце лише 
за письмовим погодженням обох Сторiн, незалежно вiд причин i дати припинення Договору, крiм 
вm1адкiв, передбачених чинним законодавством Украiни. 

ТОВ «IАЦ «Жипtвий простiр» 
код €ДРПОУ 41810727 

9. РЕКВIЗИТI ВИКОНАВЦЯ 

03113, м. Киiв, вул. Унiверситетська, 17-А, гнп 3 
ffiAN UA033220010000026000420000629 
в АТ «УIПВЕРСАЛ БАНК» 

МФО322001 

Платник единого податку 3-i групи 
Контакти: 

тел. +38 (050) 050-40-10 
info@iac.com.ua 
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