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ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  

про надання послуг з ремонту та сервісно-технічного обслуговування  
 

м. Київ                                             20.05.2021 

 

ВСТУП   
Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖІ.ЕФ.ТІ",  зареєстроване в 
Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб  в  установленому чинним законодавством порядку, (надалі – 
Виконавець,), в особі директора Кожари Олексія Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і будь-
яка особа,  яка замовляє послуги з ремонту та сервісно-технічного обслуговування обладнання і устаткування 
промислового призначення, та ін. (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 надання послуг з ремонту та  
обслуговування обладнання і устаткування промислового призначення. При замовленні та оплаті Послуг 
Виконавця, Замовник приймає умови цього Договору про нижченаведене.   

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ   
1.1. «Публічний Договір» – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання 
послуг ремонту та сервісно-технічного обслуговування обладнання і устаткування промислового призначення, 

та ін., зразок якого розміщений на Веб-сайті: https://shop.gftc.com.ua 
(https://shop.gftc.com.ua/public_agreem/Service_A.pdf). 
1.2. «Момент укладення Договору» – момент передачі Замовником Виконавцю Заявки на виконання робіт 
з ремонту та сервісно-технічного обслуговування обладнання і устаткування промислового призначення, та ін, 
передбаченої Договором (шляхом підпису Заявки на виконання робіт. Додаток 1).   
1.3. «Послуги»  – Послуга або декілька Послуг в рамках надання робіт по ремонту та сервісно-технічного 
обслуговування обладнання і устаткування промислового призначення, та ін., які надаються Виконавцем.   
1.4. «Ремонт Обладнання» – комплекс робіт з відновлення працездатності Обладнання та відновлення його 
ресурсів або складових частин.  
1.5. «Сервісно-технічне обслуговування Обладнання» – комплекс робіт, які здійснюються Виконавцем 
для підтримки працездатності Обладнання при його використанні, зберіганні та транспортуванні, та включають 
перевірку надійності функціонування всіх вузлів та блоків, проведення профілактичних робіт з періодичністю 
згідно з експлуатаційно-технічною документацією, роботи з регулювання, очищення, промивання та тестування 
вузлів та налагоджування Обладнання в цілому для забезпечення його безперебійної роботи та інші роботи, 

визначені в Додатках до цього Договору. 
1.6. «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала  
Веб-сайт https://shop.gftc.com.ua та акцептувала даний Договір.   
1.7. «Акцепт» – повна й безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених Договором.   
1.8. «Замовлення» – повідомлення із Заявкою на виконання робіт, що подає Замовник Виконавцю засобами 
електронного або телефонного зв’язку. 
1.9. «Невитребуване замовлення» – обладнання і устаткування промислового призначення, не прийняте / 
не забране Замовником у Виконавця впродовж 60 (шістдесяти) робочих днів з дня надходження такого 
замовлення Виконавцю. 
1.10. «Обробка  персональних  даних» – збір,  реєстрація,  накопичення,  зберігання,  адаптування,  зміна,  
відновлення тощо, відомостей про фізичну особу за метою виконання умов Договору.     
1.11. «Вартість  договору»  складається з сум усіх наданих та оплачених послуг, що надані в період та в 
межах дії Договору 
1.12. «Ціна послуг» - наведена у Прайс-листі на виконання робіт та надання послуг (Додаток 2).   
1.13 «Ціна (вартість) запчастини» - вартість одиниці запчастини, яка використовується у процесі надання 

послуг, оплачується окремо.   
 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   
2.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним  
Договору, підписаному Сторонами.   
2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі  
шляхом акцептування.   
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2.3. Договір   укладається  шляхом надання Заявки на виконання робіт, без підписання письмового примірника 

і має юридичну силу  відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може 
запропонувати свої умови Договору. 
2.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям  
положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору. 
2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не  праві 
користуватися Послугами за цим Договором.   

    

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надавати Замовнику 
Послуги по ремонту та сервісно-технічного обслуговування обладнання і устаткування промислового 
призначення, та ін., а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, приймати 
та оплачувати замовлені Послуги, у строки визначені цим Договором.   
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином  або 
правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.   

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення ремонту та сервісно-технічного обслуговування 
обладнання і устаткування промислового призначення, та ін., у відповідності з вимогами діючого законодавства  
України.   
3.4. Види послуг та робіт, що надаються (виконуються) в межах цього договору 

    

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ   
4.1. Виконавець зобов’язаний: 
•  виконувати умови даного Договору у строки та на умовах даного договору;   
• надати Замовнику Послуги належної якості;   
•  об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://shop.gftc.com.ua. 
•  консультувати Замовника з правил експлуатації та роботи обладнання   
•  забезпечити Замовника запасними частинами для проведення ремонтних робіт обладнання 
 
4.2. Виконавець має право:   
• самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору;  
•  в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення 
Замовником умов цього Договору; 
•  в односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов надання послуг шляхом   
розміщення на Веб-сайті https://shop.gftc.com.ua;   
•  інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.   

    

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА   
5.1. Замовник зобов’язаний:   
• своєчасно оплатити і отримати Замовлення у строки на умовах цього Договору;   
• забрати обладнання у встановленні Договором строки;   
•   ознайомитись з інформацією про Послуги, які надає Виконавець.   
5.2. Замовник має право: 
•   отримувати від Виконавця інформацію про стан та результати надання послуг за цим Договором;   
•   вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;   
•  інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.    

    

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ   
6. Невитребуване замовлення:     
6.1. з метою покриття або зменшення витрат Виконавця, пов’язаних із наданням послуг по ремонту та сервісно-
технічного обслуговування обладнання і устаткування промислового призначення, та ін.,  щодо  невитребуваних 
замовлень, Виконавець має право розпорядитися такими невитребуваними замовленням  на власний розсуд 
(реалізувати, утилізувати тощо).    
6.2. невитребуване  замовлення  зберігається  у  Виконавця  протягом  60  (шестидесяти)  робочих  днів,  з  дня  
повідомлення Виконавцем Клієнта про завершення виконання послуг.   
6.3. у випадку порушення Замовником строків забрати обладнання і устаткування протягом 10 (десяти) робочих 
днів він  сплачує на користь виконавця пеню в розмірі 10 гривень за кожен день прострочення.   
6.4. Якщо понад 90 днів Замовник не забирає пристрій, Виконавець утилізує або реалізує пристрій з метою  
відшкодування витрат. По закінченню 90 днів претензії по пристрою не приймаються. Термін може бути  
продовжений за письмовою заявою Замовника та передоплатою за такий термін зберігання.   
6.5. Для розпорядження невитребуваним замовленням, Виконавець за необхідності, має право на власний  
розсуд залучити інших суб’єктів господарювання.   
6.6. Кошти отримані від продажу невитребуваного замовлення розподіляються наступним чином: у першу  
чергу,  оплачуються  послуги  суб’єктів  господарювання  залучених  Виконавцем  для  розпорядження  
невитребуваним  замовленням,  у  другу  чергу  –  податки,  які  виникають  у  Виконавця  у  зв’язку  
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розпорядженням невитребуваним замовленням, у третю чергу відшкодовується вартість послуг Виконавця  

наданих Замовнику, але останніми не оплачені (у тому числі вартість зберігання). Залишок коштів підлягає 
перерахуванню: Замовнику, зазначеному в Заявці на виконання робіт – у разі оплати ним вартості замовлених 
ним послуг. Кошти перераховуються за заявою Замовника в разі надання ним документів про  сплату вартості 
замовлених ним послуг. У випадку якщо чинне законодавство України зобов’язує Виконавця виступати 
податковим агентом Замовника, Виконавець нараховує та утримує відповідні податки за рахунок  коштів, що 
підлягають виплаті такому Замовнику.   
6.7. Якщо протягом трьох років з дати продажу невитребуваного замовлення від Замовника не надійшла  заява 
про виплату таких коштів (оплата, пеня), заборгованість перед Замовником вважається безнадійною,  та 
врегульовується відповідно до норм чинного законодавства України.    

  

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ   
7.1. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України –  гривні.   
7.2. Оплата  Замовником  визначених  цим  Договором  послуг  здійснюється  на  підставі  попередньої  
домовленості. При чому, вартість послуг погоджується із Замовником до початку надання будь-яких послуг.   

7.3. Оплата  послуг  здійснюється  в  безготівковому  порядку шляхом  перерахування  Замовником  відповідних  
сум  коштів  на  банківський  рахунок  Виконавця.   
7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця,  у 
випадку безготівкового розрахунку.   
7.5. Розрахунки по цьому Договору проводяться тільки за фактично надані послуги.   

 

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ   
8.1. Правила надання та отримання Послуг, зазначені на Заявці на виконання робіт, є додатками  (невід’ємними 
частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг,  Замовник може 
з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору,  Реквізити Виконавця.   
8.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником 
Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику рахунок та Акт надання послуг.   
8.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом наданих Послуг (далі – 
Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому  порядку у випадках, 
передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику  підписаний рахунок та 
підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія  рахунку  та  Акту  може  бути  
надіслана  електронною  поштою).  Замовник  зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання 
Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту 
– свої письмові заперечення.   
8.4. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу  
Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти  підписання  
Акту,  Виконавець  підписує  Акт  приймання-передачі  наданих  Послуг  в  односторонньому  порядку.    

   

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)   
9.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх  
обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної  сили 
(форс-мажору).   
9.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища  
природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення  
температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження  
(вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні  дії, 
блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги  органів 
державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після  набрання 
чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання  зобов’язань за 
Договором.   
9.3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за  Договором. 
Належним доказом факту виникнення та існування форс–мажорних обставин є документ,  виданий Торгово-
промисловою палатою України або регіональними торгово промисловими палатами.   

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ   
10.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.   
10.2. Договір набуває чинності з моменту підписання даного Договору шляхом підпису Заявки на виконання 
робіт, передачі Замовником ремонту та сервісно-технічного обслуговування обладнання і устаткування 
промислового призначення, та ін. та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.  
10.3. Виконавець має право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку.  Договір у новій редакції 
та/чи зміни і доповнення до цього Договору вважаються дійсними та починають діяти з моменту їх 
опублікування на Сайті. 
10.4. Виконавець має право вносити зміни до Прайс-листа на виконання сервісно-технічних робіт, без 
внесення  додаткових змін до цього Договору. Чинною вважається остання версія Прайс-листа на виконання 
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сервісно-технічних  робіт опублікована на сайті https://shop.gftc.com.ua.   

10.5. 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.    
10.6. Замовник самостійно відслідковує зміни, що публікуються на сайті. Здійснення Замовником виклику 
Виконавця  для здійснення ремонтних робіт є фактом, що підтверджує згоду З  чинною на момент виклику 
редакцією цього  Договору та Прайс-листа на виконання сервісна-технічних робіт.   
 

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ   
11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть  
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.     
11.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між  

Сторонами.   
11.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку  за 
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.   
11.4. Виконавець  не  несе  будь-яку  відповідальність  за  ненадання  або  неналежне  надання  Послуг  
Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання  обставин, 
які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи  
необережності  будь-якої  третьої  особи  (будь-яких  третіх  осіб)  та  /або  настання  форс-мажорних  обставин).  
11.5. Виконавець не несе відповідальності за пошкодження обладнання через використання його в приміщенні, 
якщо недолік викликаний дією непереборних сил (пожежа, затоплення, природні катастрофи тощо), або 
ж неналежною вентиляцією чи підвищеною вологістю, порушенням вимог експлуатаційної документації заводу-
виробника обладнання. 
  

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   
12.1. Виконавець є платником на прибуток на загальних підставах.   
12.2.  Претензії по виконаних роботах, дійсні тільки якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані 
уповноваженими на те особами обох договірних сторін. 
12.3. Виконавець має право залучати підрядні організації для виконання робіт. 
12.4. Документи, що мають відношення до Договору, передані й отримані по факсу, електронній пошті мають 
юридичну силу до моменту отримання Сторонами відповідних оригіналів. 
12.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його  умовами, 
а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних  даних з метою 
можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а  також для отримання 
рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії 
Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без 
додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист  персональних даних», про цілі 
збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних», йому відомий і зрозумілий.   

12.6. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням,  
виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності  або 
порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства  України.    

 
    

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ   

ТОВ «ДЖІ.ЕФ.ТІ» 
ЄДРПОУ 44057391   
Р/р UA513052990000026001020113463 
в АТ КБ «Приватбанк» м.Київ МФО 305299   
ІПН 440573910162 
   
Є платником на прибуток на загальних підставах    
Адреса 08711, Київська обл., Обухівський р-н,  
смт Козин, вул. Солов’яненка, будинок 68А   
тел. +380637723181 
+38(063)-772-31-81, info@gftc.com.ua  
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Додаток 1 

до Договору Публічної Оферти 
про надання послуг з ремонту 

 та сервісно-технічного обслуговування 
 від 20.05.2021 

 
ТИПОВА ФОРМА 

 
ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 
 

ЗАЯВКА № 
до Договору № ______від «__» _______20__р. 

 
 

 
м. Київ         «___» _________ 20___р. 

 

№ 
з/
п 

Модель 
Обладнання 

Найменування 
Обладнання 

Серійний 
номер 

Обладнання 

Характер 
несправностей 

Обладнання 
 

Кількість 
Обладнання, 

шт. 
 

      

      

      

      

 
Замовник 

Назва:  

Т/ф. 

_______________________________________   
(посада) 
 

                   (ПІБ)              
 
 

 
 
 

                   ПІДПИСИ СТОРІН 
 

 
 

  

Від Виконавця 
 
Директор 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
« ДЖІ.ЕФ.ТІ » 
 
 
 
______________________ О.Ю. КОЖАРА       

Від Замовника 
  
      

   
 
 
 
 
_________________     
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Додаток 2 

до Договору Публічної Оферти 
про надання послуг з ремонту 

 та сервісно-технічного обслуговування 
 від 20.05.2021 

 
 

 

Прайс-лист на виконання сервісно-технічних робіт від 20.05.2021 
 

Вид робіт   Опис робіт   Вартість робіт2) 

Пуско-налагоджувальні роботи 

Діагностика/не гарантійний ремонт 
Погодинна оплата1

)
 500 

               «Експрес виклик» 
Діагностика/не гарантійний ремонт 

Погодинна оплата1
)
 1000 

Технічне обслуговування За весь час оплата5) 4000 

Консультація на об’єкті Консультація 410 

Гарантійний ремонт - безкоштовно 

 

 
 

1) оплата робіт здійснюється на погодинний основі   
2) усі ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ 20%   
3) при виїзді на об'єкт за територію. Києва в межах зони 1 оплата за проїзд нараховується у розмірі 8 грн/км 
 

4) вартість виду робіт «Технічне обслуговування» не включає промивання  та запасні частини/матеріали,  які 
використані під час проведення та сплачуються окремо 
5) вартість Технічного обслуговування обладнання розраховується виходячи з 8 годин роботи   
 

 
 
 

______________________ О.Ю. КОЖАРА       

Директор 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
« ДЖІ.ЕФ.ТІ » 

 
 
 


