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ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР № П-2016
розповсюдження періодичного друкованого видання –
журналу «Корми і Факти»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО
«АГРО ПРЕС» в особі директора Єфімової Ірини Ігорівни, що діє на
підставі статуту, іменований надалі "Продавець", керуючись
Правилами розповсюдження періодичних друкованих видань,
Законами України "Про захист прав споживачів" (1023-12), "Про
інформацію" (2657-12), "Про
друковані
засоби
масової
інформації (пресу) в Україні" (2782-12), "Про
видавничу
справу" (318/97-ВР) ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує
надання послуг передплати на журнал “КОРМИ І ФАКТИ”
необмеженому колу осіб (надалі “Покупці”), на умовах дійсного
Публічного договору (далі “Договір”) про наступне:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Продавець з однієї сторони, та Покупець з другої сторони, уклали
цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Продавець зобов’язується передати товар, що йому
належить, у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується
прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.
1.2. Сплата Покупцем рахунку-фактури, згідно Правил,
трактується Продавцем, як згода Покупця з умовами Договору.
2. Відомості про товар
2.1. Найменування – журнал “КОРМИ І ФАКТИ”
2.2. Кількість товару
2.2.1. Одиниця виміру кількості товару — штука.
2.2.2. Загальна кількість товару – за домовленістю.
2.3. Комплектність товару, що передається Покупцю,
визначається Продавцем.
2.4. Тара та пакування
2.4.1. Товар повинен бути упакований Продавцем, таким чином,
щоб виключити псування або знищення його, на період
доставлення товару Покупцеві.
2.4.2. Продавець не несе відповідальності за допущені з вини
поштової служби України помилки доставки, або псування чи
порушення цілісності упаковки журналу (конверта).
3. Порядок передачі товару
3.1. Продавець зобов’язаний:
- передати всі номери журналу які замовив Покупець повному
обсязі протягом 14 днів з моменту друкування тиражу.
- здійснити від свого імені дії, пов'язані з доставкою поштовим
відправленням
періодичного
друкарського
видання
щомісячного журналу «КОРМИ І ФАКТИ» за адресою Покупця.
- забезпечити покупця такими документами щодо товару як:
видаткова накладна.
4. Ціна та умови оплати
4.1. Ціна за одиницю товару залежить від кількості замовленого
товару та є єдиною для усіх Покупців. Ціна товару вказується в
рахунку-фактурі.
4.2. Покупець здійснює попередню сплату на умовах 100% сплати
5. Права та обов’язки сторін
5.1. Обов’язки Продавця:
5.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором.
5.2. Обов'язки Покупця:
5.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право
вимагати заміни товару або право відмови від договору.
5.2.2. Оплатити товар згідно в п.4 Договору.
5.3. Права Продавця:
5.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає
умовам визначеним в п. 2 Договора.
5.4. Права Покупця:
5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає
умовам визначеним в п. 2 Договора.
5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно
з Договором.
5.4.3. На протязі 3-х робочих днів з моменту здобуття замовлення
відіслати Продавцеві свої заперечення (якщо такі існують) на
електронну адресу Продавця podpiska@agro.press. В разі
відсутності протягом зазначеного терміну письмових заперечень
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робота/послуга вважається прийнятою, подальші претензії від
Покупця не приймаються.
6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх
зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила
всіх залежних від неї заходів для належного виконання
зобов’язання.
6.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи
неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо
це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана
не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин
повідомити у письмовій формі або усній формі іншу Сторону.
7. Інші положення
7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною
згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового
документу.
7.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за
письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором
або законодавством України.
7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути
вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого
спору, визначеному відповідним чинним законодавством
України.
7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони
керуються нормами чинного законодавства.
7.5. Договір є обов'язковим для виконання Продавцем з моменту
його друкування на сторінках журналу “КОРМИ І ФАКТИ”. Для
Покупця Договір є обов'язковим лише з моменту фактичної
сплати за товар. Публічний договір для Покупців є публічною
пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.
7.6. Товар надається Покупцю на підставі Договору, який
укладається між Покупцем та Продавцем шляхом вчинення
сторонами Підтверджуючих дій (попередня сплата за підписку).
7.7. Договір вважається укладеним у момент вчинення
Підтверджуючих дій (попередня сплата за підписку).
7.8. Покупець вважається ознайомленим з Договором та
Правилами в момент укладання договору.
7.9. Договір є публічним і діє до його відкликання Продавцем.
Умови Договору викладені у тексті договору, Правилах та в
умовах визначених п.4.1 і 4.2 для Покупців, які також повинні
бути офіційно оприлюднені на сторінках журналу “КОРМИ І
ФАКТИ”.
7.9.1. Умови Договору визначаються Продавцем самостійно у
відповідності та на виконання діючого законодавства.
Договір може бути змінений Продавцем з обов'язковим
повідомленням про це Покупців на сторінках журналу “КОРМИ І
ФАКТИ”
7.9.2. У разі, якщо законодавством України встановлено норми,
які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні
матимуть відповідні норми законодавства України.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Продавець
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «АГРО ПРЕС»
Юр. адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська, буд.16, к.96
Поштова адреса: 04073, м.Київ, пр.Московський, 8,
тел.:(044) 454-1224
ЄДРПОУ 39692299
р/р 26002052739269 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 300711
Не є платником ПДВ,
Платник єдиного податку 3 групи
Директор
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